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2019 - 2023
Etec Armando Pannunzio

De acordo com o disposto no Capítulo II do Regimento Comum das Escolas Técnicas do
CEETEPS, o Plano Plurianual de Gestão PPG apresenta a proposta de trabalho da ETEC. Conta,
como eixo norteador, com o Projeto Político Pedagógico – PPP, no qual são explicitados os valores, as
crenças e os princípios pedagógicos da escola. A concepção coletiva dos projetos a serem
desenvolvidos parte, necessariamente, do PPP, dos objetivos e metas estabelecidos por meio da
análise dos contextos interno e externo, da reflexão sobre o instituído e da escola almejada pela
comunidade.
O Plano Plurianual de Gestão tem uma vigência de cinco anos, com replanejamento, no
mínimo, anual. A atualização anual, com inclusão de novos projetos, garante o horizonte permanente
de cinco anos.
Todo projeto supõe rupturas com o presente e promessas para o
futuro. Projetar significa tentar quebrar um estado confortável para
arriscar-se, atravessar um período de instabilidade e buscar uma nova
estabilidade em função da promessa que cada projeto contém de estado
melhor do que o presente. Um projeto educativo pode ser tomado como
promessa frente a determinadas rupturas. As promessas tornam visíveis
os campos de ação possível, comprometendo seus atores e autores.
(GADOTTI, 2000)
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INTRODUÇÃO:
Nome: Etec Armando Pannunzio
Email: e264dir@cps.sp.gov.br
Telefone: (15) 32110827
Endereço: Rua Costa Rica, 60 Jardim Parada do Alto CEP 18025805
Homepage: www.etecdesorocaba.com.br

A Etec Armando Pannunzio é uma instituição educacional vinculada ao Centro Paula Souza
com mais de 700 alunos, neste primeiro semestre de 2019, em seus cursos profissionalizantes, nos
quais busca sua consolidação como unidade de ensino formadora de técnicos voltados para as áreas
de gestão, gestão de pessoas e controle de processos industriais.
No segundo semestre de 2012, data de sua criação e da instalação em prédio próprio no bairro
“Parada do Alto”, deu-se início a construção do Plano Plurianual de Gestão, no qual a proposta
pedagógica da escola foi ganhando corpo. Foram mais de dois anos de trabalho, entre idas e vindas,
com a participação de toda a comunidade para elaborar um documento que retratasse o perfil da escola
que, apesar de tão nova já esboçava uma personalidade própria.
Foi adotada uma metodologia que estabelecia etapas para o desenvolvimento das atividades,
caracterizadas pela conscientização, levantamento de dados, análise, sistematização e apresentação
dos dados, definição da missão, princípios, valores, objetivos, proposta de prioridade, elaboração dos
planos de ação e gerenciamento, com base nos pontos fortes e fracos, ameaças e oportunidades.
Os resultados obtidos representam o início de uma ação estratégica na instituição, visando
responder aos anseios e as transformações sociais e adequando a escola aos novos rumos da
educação.
O presente Plano, fruto da participação de alunos, professores, servidores administrativos e
comunidade externa, tem como objetivo estabelecer diretrizes para uma ação conjunta de trabalho para
a Etec Armando Pannunzio, no período 2019 - 2023, utilizando-se da mesma metodologia para o
planejamento das atividades que nortearão o desenvolvimento do trabalho administrativo e pedagógico
desta Unidade de Ensino.
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PARTICIPANTES
O primeiro-passo para a construção deste Plano Plurianual de Gestão da Etec Armando
Pannunzio foi à definição de uma equipe que viesse estimular a participação de todos (alunos,
servidores administrativos, professores e comunidade externa), proporcionando o respeito às
peculiaridades da unidade escolar no que tange: seus recursos físicos, financeiros, humanos e seus
discentes, fornecendo subsídios suficientes para facilitar a obtenção das informações para a definição
da missão, visão, valores, prioridades, objetivos, metas e ações.
A equipe de construção do PPG 2019 -2023 conta com os seguintes membros:
Diretor: Luiz Alberto Agasi
Conselho de Escola
Nome

Adriana M. E. Latance
Lucas de Agostini Zago
Edison Blas Martinez

Segmento que representa

Etapas do processo
I

II

III

IV

Servidor
Técnico
Administrativo
Vice Dir. Executivo da APM
Coordenador de Curso

X

X

X

X

X
X

X
X

X
X

X
X

Função/Cargo

Etapas do processo

Outros Colaboradores
Nome

Ana Paula Ribas Oliveira
Fabio Francisco
Renata Alves de Lima Brosco
Sandra Regina A. Covos Blas

Coordenador Pedagógico
Coordenador
Classe
Descentralizada
Orientadora Educacional
Dir.
Serv.
Acad/Aux.
Administrativo

I

II

III

IV

X
X

X
X

X
X

X
X

X
X

X
X

X
X

X
X

Legenda das etapas:
I Levantamento de Dados e Informações
II Análise dos Indicadores
III Definição de prioridades;
IV Definição de Metas / Projetos
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PROJETO POLÍTICO PEDAGÓGICO
O Projeto Político Pedagógico da Etec Armando Pannunzio esta pautado na busca de ações
para solidificar a posição da escola como instituição formadora de profissionais aptos e dispostos a
desempenhar um papel transformador em todos os campos da sociedade atual, contribuindo para o
crescimento, principalmente, da comunidade local.
Sorocaba tem sua economia baseada majoritariamente no setor de serviços e indústria;
segundo a Fundação SEADE em 2014 a participação dos serviços no total do valor adicionado era de
69,39% e a indústria participou de 30,44% dos investimentos do setor industrial. Evidenciando-se
assim, o potencial de empregabilidade do município e de sua região, nestes setores, o que contribui
como forte indicador para as escolhas desta unidade pelos seus eixos tecnológicos.
Analisando os dados de empregabilidade, estabelecimentos e média salarial, fornecidos pelo
FIESP, esta gestão escolheu os eixos tecnológicos de Controle e Processos Industriais e Gestão de
Negócios, com olhos na demanda de profissionais que geram grande oportunidade para os jovens de
toda região.
Assim, ao longo da elaboração deste Projeto, com análises dos indicadores, coleta de
informações e a participação dos vários seguimentos da comunidade escolar (alunos, professores,
servidores administrativos e comunidade externa) é que nasceram e foram amadurecidos os valores e
os princípios pedagógicos que serão adotados nas ações de ensino aprendizagem.
Valores e Princípios Pedagógicos

O Projeto Político Pedagógico da Etec Armando Pannunzio define a identidade da escola e
indica caminhos para ensinar com qualidade.
Desde sua implantação/instalação, a Etec Armando Pannunzio assumiu uma ideologia central,
uma premissa que norteia sua atuação, pautada nos valores que guiam sua conduta, buscando
desenvolver uma verdadeira “cultura escolar”. Uma cultura que define sua dinâmica organizacional na
consolidação de um projeto institucional compartilhado e que está expresso nos seguintes valores
institucionais:

ÉTICA - Observar os mais elevados princípios e padrões éticos, dando exemplo de solidez moral,
honestidade e integridade.

RESPONSABILIDADE SOCIAL - Exercer a cidadania contribuindo, por meio da Educação, para o
desenvolvimento da Sociedade e respeito ao meio ambiente.
VALORIZAÇÃO DO SER HUMANO - Propiciar um tratamento justo a todos, valorizando o trabalho em
equipe, estimulando um ambiente de aprendizagem, desenvolvimento, respeito, colaboração e
autoestima.
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GESTÃO - Valorizar e seguir os princípios da Transparência, Equidade, Prestação de Contas e
Responsabilidade Institucional.

QUALIDADE - Estimular a inovação e a criatividade de forma planejada e integrada, com foco na
qualidade de ensino e nos resultados, propiciando a perenidade da instituição.

Na dimensão pedagógica, reside a intencionalidade da escola, que é a de formar cidadãos
profissionais técnicos participativos, responsáveis, comprometidos, criativos e críticos.
O conceito da Etec Armando Pannunzio em torno desse tipo de formação, passa pelo princípio
de que ela deve funcionar como um local de produção e socialização cultural, valorizando os saberes
tecnológicos e estimulando a criação de novos saberes, visando o pleno desenvolvimento do aluno.
Desta forma, a Etec Armando Pannunzio se compromete em:


Proporcionar, no espaço escolar, um local de socialização do aluno, sempre respeitando a
diversidade existente;



Tornar possível a criticidade, desenvolver novas visões de mundo, conscientizar sobre direitos
e deveres, favorecer a participação ativa e consciente do indivíduo em sociedade e estimular
a vivência da cidadania plena;



Contribuir para o enfrentamento dos desafios e das exigências do mercado de trabalho;



Respeitar o tempo de aprendizagem de cada aluno;



Favorecer e complementar a formação integral da pessoa, não apenas como um profissional
técnico, mas, principalmente como um cidadão atuante na sociedade.
O trabalho pedagógico da escola visa estabelecer com os professores, alunos e os conteúdos

de aprendizagem, através de atividades cuidadosamente planejadas, uma relação que deverão ser
significativas, voltadas para a formação integral dos educandos.

Os professores deverão ter um propósito de ensinar a pensar e preparar os alunos para um
futuro de resolução de problemas, de tomada de consciência e de decisões.

A Etec Armando Pannunzio define algumas diretrizes que nortearão estas ações pedagógicas:


Fazer com que os conteúdos deixem de ser um fim em si mesmo e passam a ser meios,
instrumentos para ampliar a formação dos alunos e sua interação com a realidade de forma
crítica e dinâmica;



Desenvolver a criatividade;



Possibilitar e estimular a resolução de problemas;



Relacionar o conhecimento adquirido ao cotidiano, dentro de um contexto e em sua
globalidade;



Desenvolver competências que preparem o aluno para a vida e para o mercado de trabalho.
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Especificidades dos cursos oferecidos na escola

Administração (classe descentralizada - Salto de Pirapora) - Gestão e Negócios

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

O curso de Administração Integrado ao Ensino Médio é composto de três séries anuais
articuladas, com objetivo correspondente às ocupações identificadas no mercado de trabalho.

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

No curso de Administração Integrado ao Ensino Médio, a matriz curricular adotada, traz os
componentes de Filosofia, Sociologia e Espanhol como parte integrante dos componentes curriculares,
sendo Filosofia e Sociologia com um total de 120 horas ao final do curso e Espanhol com 80 horas ao
final do curso.
Automação Industrial - Controle e Processos Industriais

O técnico em Automação Industrial é o profissional que projeta, instala, programa, integra e
realiza a manutenção em sistemas aplicados à automação e controle; analisa especificações de
componentes e equipamentos que compõem sistemas automatizados; coordena equipes de trabalho e
avalia a qualidade de dispositivos e sistemas automatizados. Programa, opera e mantém os sistemas
automatizados respeitando normas técnicas de segurança.
Automação Industrial Integrado ao Ensino Médio - Controle e Processos Industriais
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O curso de Automação Industrial Integrado ao Ensino Médio é composto de três séries anuais
articuladas, com objetivo correspondente às ocupações identificadas no mercado de trabalho.

O Técnico em Automação Industrial Integrado ao Ensino Médio terá, ao completar as três séries
do curso, habilitação para projetar, instalar, programar, integrar e realizar a manutenção em sistemas
aplicados à automação e controle; analisar especificações de componentes e equipamentos que
compõem sistemas automatizados; coordenar equipes de trabalho e avaliar a qualidade de dispositivos
e sistemas automatizados. Programar, operar e manter os sistemas automatizados respeitando normas
técnicas de segurança. E também, prosseguir seus estudos na educação superior.

No curso de Automação Industrial Integrado ao Ensino Médio, a matriz curricular adotada, traz
os componentes de Filosofia, Sociologia e Espanhol como parte integrante dos componentes
curriculares, sendo Filosofia e Sociologia com um total de 120 horas ao final do curso e Espanhol com
80 horas ao final do curso.
Eletroeletrônica - Controle e Processos Industriais

O técnico em Eletroeletrônica é o profissional que planeja e executa a instalação e a
manutenção preventiva, preditiva e corretiva de equipamentos e instalações eletroeletrônicas
industriais. Projeta e instala sistemas de acionamento, automação e controle eletroeletrônicos. Realiza
medições e testes, como também elabora, desenvolve e executa projetos de instalações elétricas em
edificações em baixa tensão. Trabalha em conformidade com normas e procedimentos técnicos e de
qualidade, segurança, higiene, saúde e preservação ambiental. Propõe o uso eficiente da energia
elétrica. Elabora documentação técnica.
Recursos Humanos - Gestão e Negócios

O Técnico em Recursos Humanos é o profissional que detém aptidão para intermediar as
relações interpessoais e éticas de uma organização. É habilitado para trabalhar na execução das
rotinas administrativas de pessoal com base na Legislação Trabalhista e Previdenciária. Auxilia no
controle e avaliação de subsistemas de gerenciamento e contribui para a implementação das
estratégias organizacionais. Compromete-se com o desenvolvimento humano, administra pessoal,
promove ações de treinamento, identifica e sugere plano de benefícios. Descreve e classifica postos
de trabalho, aplica questionários e processa informações acerca dos trabalhadores. Atua nos
processos de recrutamento, seleção e integração, assessora as relações de trabalho e sistemas de
avaliação de desempenho. Prestam serviços de comunicação oral e escrita, liderança, motivação,
formação de equipes e desenvolvimento de pessoal com empenho no crescimento simultâneo,
individual e do grupo. Realiza ações empreendedoras e em processos de orientação sobre a
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importância da segurança no trabalho e da saúde ocupacional. Propõe relações positivas propícias
para o clima organizacional e responsabilidade social aos diversos públicos.

As competências descritas nos cursos acima, estão pautadas na Pluridisciplinaridade,
Multidisciplinaridade, Transdisciplinaridade e Interdisciplinaridade.

Esta interação é uma maneira complementar ou suplementar que possibilita a formulação de
um saber crítico-reflexivo, saber esse que deve ser valorizado cada vez mais no processo de ensinoaprendizado. É através dessa perspectiva que ela surge como uma forma de superar a fragmentação
entre as disciplinas. Proporcionando um diálogo entre estas, relacionando-as entre si para a
compreensão da realidade. A interdisciplinaridade busca relacionar as disciplinas no momento de
enfrentar temas de estudo.

Ficou claro quando da análise das especificidades dos cursos oferecidos na escola, que a
postura do professor, na ação de ensino aprendizagem, vai além das Bases Tecnológicas/conteúdos,
pois é necessário que ele assuma uma atitude pró ativa e que utilize de metodologias didáticas
adequadas

para

essa

perspectiva,

pois

é

através

de

ações

de

Pluridisciplinaridade,

Interdisciplinaridade e Transdisciplinaridade que os professores possibilitarão aos seus alunos uma
aprendizagem eficaz na compreensão da realidade e sua complexidade.
E pensando nessas diferentes formas de aprendizagem, esta escola foi convidada, no ano de
2018, a tornar-se Polo Regional do Laboratório de Robótica do Centro Paula Souza, que tem como
objetivo proporcionar ações para o desenvolvimento de um ambiente interativo entre professores e
alunos das Etecs e Fatecs, e a comunidade a partir de competições que, ao estimularem ações
intelectuais e sociais, promovem o aprimoramento das competências técnicas, cognitivas, interpessoais
e intrapessoais.de Robótica do Centro Paula Souza.

Também manterá em 2019 o Projeto Institucional "Biblioteca Ativa" com o intuito de trabalhar
a aprendizagem de maneira dinâmica, prazerosa, atrativa e construtiva para os alunos, através de
atividades culturais construídas a partir de ideias dos usuários da Sala de Leitura, para a promoção da
leitura e construção do conhecimento.
Todos esses projetos são acompanhados pela Coordenação Pedagógica e Direção da Escola,
através de reuniões periódicas, análises de resultados obtidos, planejamento conjunto de ações e
avaliações das ações e dos resultados obtidos semestralmente.
Do Aproveitamento de Estudos e Avaliação de Competências
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Artigo 43 - Observadas as normas do sistema de ensino, as Etecs poderão avaliar, reconhecer e
certificar competências adquiridas pelo interessado em:

I - Componentes curriculares ou cursos, concluídos com aproveitamento e devidamente comprovados,
na própria escola ou em outras escolas;

II - Em estudos realizados fora do sistema formal de ensino;
III - No trabalho ou na experiência extraescolar.

§ 1º - O processo de aproveitamento de estudos, avaliação, reconhecimento e certificação de
competências será realizado por uma comissão de três professores, designada pela Direção que, para
isso, utilizará exame de documentos, entrevistas, provas escritas ou práticas ou de outros instrumentos
e emitirá parecer conclusivo validando as competências desenvolvidas.

§ 2º - As competências reconhecidas poderão ser aproveitadas pelo aluno para fins de classificação ou
prosseguimento de estudos.
§ 3º – A comissão, prevista no §1º, indicará a dispensa parcial ou total de componentes curriculares da
série ou módulo para fins de continuidade de estudos.
§ 4º – Na educação profissional, serão utilizados como referência no processo de avaliação,
reconhecimento e certificação de competências o plano de curso e o perfil profissional de conclusão da
qualificação profissional ou da habilitação profissional de técnico.

§ 5º - O disposto neste artigo, aplica-se, no que couber, à dispensa de componentes curriculares do
Ensino Médio.

Portanto, as vagas disponíveis no início de cada período letivo poderão ser destinadas a candidatos
que tenham adquirido competências:


No sistema formal de ensino (em outro curso técnico já concluído nos termos da LDB 9394/96,
LDB 5692/71 ou outras legislações; em séries ou módulos de curso técnico concluídos, do
mesmo eixo tecnológico ou de área profissional, realizados na própria escola ou em outras
instituições de ensino; estudos realizados no exterior, curso superior concluído ou incompleto);



E/ou sistema informal de ensino (cursos livres, de formação inicial e continuada, qualificações
profissionais);



E/ou no trabalho;



E que preencham os requisitos de escolaridade exigidos para os cursos técnicos do CPS, ou
seja, ter concluído o Ensino Médio.
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Tomando como regras para o processo de avaliação e classificação o disposto no Doc. 4 do
Sistema Etec 2016:

III - Do Processo de Avaliação

1. O processo será realizado em duas etapas: a primeira terá caráter eliminatório e a segunda, caráter
classificatório.
2. A primeira etapa será constituída pelas fases:
2.1. Primeira fase
a) Avaliação dos documentos comprobatórios de estudos realizados e/ou de experiência profissional
apresentada;
b) Análise da auto avaliação, preenchida pelo candidato no ato da inscrição;
c) Avaliação de competências, por meio de prova teórica objetiva que será realizada (data/hora e local);
d) a prova teórica será constituída de uma prova com 30 (trinta) questões-teste, cada uma com 5 (cinco)
alternativas (A,B,C,D,E), relacionadas às competências profissionais do 1º ou do 1º e 2º ou do 1º, 2º e
3º módulo do Curso Técnico (citar o curso técnico da Etec), constantes no Anexo I deste Edital, as
quais serão avaliadas na escala de quatro menções (Muito Bom - MB; Bom - B; Regular - R ou
Insatisfatório - I), equivalentes ao número de questões acertadas, conforme a seguinte
correspondência:
i) MB - de 26 a 30 questões acertadas: grupo I
ii) B - de 21 a 25 questões acertadas: grupo I
iii) R - de 16 a 20 questões acertadas: grupo II
iv) I - de 0 a 15 questões acertadas.
Parágrafo único: Será considerado classificado para segunda fase o candidato que tenha obtido
aproveitamento para promoção equivalente às menções MB, B ou R.
e) o resultado da prova teórica objetiva será divulgado (data/hora/local).
2.2. Segunda fase:
a) Entrevista e/ou avaliação prática.
b) A data, horário e local da realização da segunda fase, será divulgada junto com o resultado da prova
teórica objetiva da primeira fase.
3. Será eliminado o candidato que não apresentar os documentos comprobatórios de estudos ou de
experiência profissional e que não obtiver o mínimo de aproveitamento na avaliação de competências
teórica (menção R).
4. Os candidatos eliminados na forma do item 2 não serão convocados para a segunda fase da
avaliação.
5. A segunda etapa, de caráter classificatório, será constituída por uma entrevista e/ou avaliação prática
em laboratório, a critério da Comissão de Avaliação.
6. A classificação dos candidatos obedecerá aos seguintes critérios:
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6.1. Serão classificados no grupo I, os candidatos que apresentarem domínio completo de todas as
competências desenvolvidas no 1º ou no 1.º e 2º módulos ou no 1º, 2º e 3º módulos que poderão ser
matriculados respectivamente no 2º, no 3º ou 4º módulo da habilitação em que se inscreveram.
6.2. Serão classificados no grupo II, os candidatos que não apresentarem domínio de todas as
competências de nenhum dos módulos previsto na matriz curricular do curso desejado. Para os
candidatos classificados neste grupo, será elaborada uma lista de classificação dos candidatos e um
itinerário formativo, com prioridade aqueles que apresentarem menor número de componentes
curriculares a serem cursados.
6.3. Candidatos que apresentarem necessidade de adaptação em até três componentes curriculares
no módulo 1 ou módulo 2, poderão ser classificados no módulo subsequente, em regime de Progressão
Parcial.
6.4. Existindo vagas, a convocação destes candidatos para matrícula será posterior ao preenchimento
das vagas pelos candidatos classificados no Grupo I.
6.5. Ocorrendo empate dentro de cada grupo, para efeito de classificação, serão aplicados os seguintes
critérios de desempate:
a) Maior idade;
b) Ordem de inscrição.
7. A classificação final será divulgada na Etec (data, hora/local).
Artigo 44 – O aluno retido em qualquer módulo da educação profissional ou série do Ensino Médio
poderá optar por cursar apenas os componentes curriculares em que foi retido, ficando dispensado
daqueles em que obteve promoção, mediante solicitação do próprio aluno ou, se menor, de seu
responsável legal.
Da Avaliação do Ensino e da Aprendizagem

Artigo 66 - A avaliação no processo de ensino e aprendizagem tem por objetivos:
I - Diagnosticar competências prévias e adquiridas, as dificuldades e o rendimento dos alunos;
II - Orientar o aluno para superar as suas dificuldades de aprendizagem;
III - Subsidiar a reorganização do trabalho docente;
IV - Subsidiar as decisões do Conselho de Classe para promoção, retenção ou reclassificação de
alunos.

Artigo 67 - A verificação do aproveitamento escolar do aluno compreenderá a avaliação do rendimento
e a apuração da frequência, observadas as diretrizes estabelecidas pela legislação.
Artigo 68 - A avaliação do rendimento em qualquer componente curricular:
I - Será sistemática, contínua e cumulativa, por meio de instrumentos diversificados, elaborados pelo
professor, com o acompanhamento do Coordenador de Curso e
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II - Deverá incidir sobre o desempenho do aluno nas diferentes situações de aprendizagem,
considerados os objetivos propostos para cada uma delas.
Parágrafo único - Os instrumentos de avaliação deverão priorizar a observação de aspectos qualitativos
da aprendizagem, de forma a garantir sua preponderância sobre os quantitativos.

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


Menção



Conceito

Definição Operacional
MB

Muito Bom

o aluno obteve excelente desempenho no desenvolvimento das competências
do componente curricular no período.

B

Bom

o aluno obteve bom desempenho no desenvolvimento das competências do
componente curricular no período.

R

Regular

o aluno obteve desempenho regular no desenvolvimento das competências do
componente curricular no período.

I

Insatisfatório

o

aluno

obteve

desempenho

insatisfatório

no desenvolvimento

das

competências do componente curricular no período.

§ 1º - As sínteses parciais, no decorrer do ano/semestre letivo, virão acompanhadas de diagnóstico das
dificuldades detectadas, quando houver, indicando ao aluno os meios para recuperação de sua
aprendizagem.

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

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

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

Artigo 71 - Ao aluno de rendimento insatisfatório durante o semestre/ano letivo, serão oferecidos
estudos de recuperação.
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§ 1º - Os estudos de recuperação constituir-se-ão de diagnóstico e reorientação da aprendizagem
individualizada, com recursos e metodologias diferenciados.

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

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

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

Ainda assim, diante das competências não atingidas pelos alunos, esta escola adota como
propostas de recuperação contínua, técnicas e estratégias diversificadas que favoreçam a
aprendizagem, a Organização de diferentes Instrumentos de Avaliação, Critérios de Desempenho na
Avaliação de Competências e Práticas de diferentes Procedimentos Didáticos na Recuperação
Contínua como:


Pesquisas e avaliações escritas de reforço, adaptadas às dificuldades apresentadas;



Atividades diferenciadas, inclusive artísticas, propostas pelos próprios alunos;



Constante revisão do conteúdo como meio de reforço;



Apoio aos alunos com dificuldades e;



Indicações de bibliografias para melhor assimilação do conteúdo.
Sendo todo o planejamento e desenvolvimento dessas atividades acompanhadas pelo trabalho

de Coordenação Pedagógica através de orientações em reuniões pedagógicas e capacitações; e o
acompanhamento através dos registros no Sistema Integrado de Gestão Acadêmica (SIGA).
A recuperação das competências não adquiridas pelos alunos é devidamente acompanhada
pela Orientação e Apoio Educacional através de reuniões regulares com os representantes discentes
e também, através dos registros apresentados pelos docentes na Sistema Integrado de Gestão
Acadêmica (SIGA) e os resultados nos Conselhos de Classe Intermediários.
Do Controle de Frequência

Artigo 74 - Para fins de promoção ou retenção, a frequência terá apuração independente do rendimento.

Artigo 75 - Será exigida a frequência mínima de 75% do total de horas de efetivo trabalho escolar,
considerando o conjunto dos componentes curriculares.
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Os alunos diagnosticados pelos professores, como alunos faltosos são encaminhados para o
coordenador de curso, para o levantamento das causas de suas ausências e aí, encaminhados para a
Orientação Educacional e/ou Coordenação Pedagógica para a tentativa de solucionar o problema,
evitando-se com isso, a evasão escolar.

Além desse trabalho, a escola também adota procedimentos de acompanhamento e ações
contra a evasão escolar sugeridos pelo Centro Paula Souza, como:


Acompanhamento dos excessos de faltas pela secretaria acadêmica e de suas causas pela
Orientação e Apoio Educacional;



Busca pela solução dos problemas de faltas, que tenham causas motivadas por questões de
características econômico/sociais;



Atividades direcionadas de recepção de novos alunos;



Palestras informativas com ex-alunos de cada curso e profissionais da área, de modo a
contribuir na escolha feita pelos alunos;



Diagnósticos das principais lacunas de aprendizagens dos alunos, respeitando a diversidade
de formação dos alunos ingressantes;

Práticas integradoras de ensino-aprendizagens, de modo que os alunos já desenvolvam
atividades que contribuam para a sua inserção no mercado de trabalho, como por exemplo, feiras e
eventos que tragam a comunidade e as empresas para dentro da escola.
Da Promoção e Retenção

Artigo 76 - Será considerado promovido no módulo ou série o aluno que tenha obtido rendimento
suficiente, expresso pelas menções “MB”, “B” ou “R”, nos componentes e frequência mínima
estabelecida no artigo anterior, após decisão do Conselho de Classe.

Artigo 77 - O Conselho de Classe decidirá a promoção ou retenção, à vista do desempenho global do
aluno, expresso pelas sínteses finais de avaliação de cada componente curricular.

Parágrafo único - A decisão do Conselho de Classe terá como fundamento, conforme a situação:

1 - A possibilidade de o aluno prosseguir estudos na série ou módulo subsequente;
2 - O domínio das competências/habilidades previstas para o módulo/série ou para a conclusão do
curso; e
3 - Na Educação Profissional, para fins de conclusão do curso, o domínio das competências
profissionais que definem o perfil de conclusão.
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Artigo 78 - O aluno com rendimento insatisfatório em até três componentes curriculares, exceto na série
ou módulo final, a critério do Conselho de Classe, poderá ser classificado na série/módulo subsequente
em regime de progressão parcial, desde que preservada a sequência do currículo, devendo submeterse, nessa série/módulo, a programa especial de estudos.

§ 1º - A retenção em componentes curriculares cursados em regime de progressão parcial não
determina a retenção na série ou módulos regulares.
§ 2º - O aluno poderá acumular até três componentes curriculares cursados em regimes de progressão
parcial, ainda que de séries ou módulos diferentes.

§ 3º - Os alunos em regime de progressão parcial, respeitados os limites previstos nos parágrafos
anteriores, poderão prosseguir estudos nas séries ou módulos subsequentes.

Artigo 79 - Será considerado retido na série ou módulo, quanto à frequência, o aluno com assiduidade
inferior a 75% no conjunto dos componentes curriculares.

Artigo 80 - Será considerado retido na série ou módulo, após decisão do Conselho de Classe, quanto
ao rendimento, o aluno que tenha obtido a menção I:
I - Em mais de três componentes curriculares; ou
II - Em até três componentes curriculares e não tenha sido considerado apto pelo Conselho de Classe
a prosseguir estudos na série ou módulo subsequente; ou
III - Na série/módulo final em quaisquer componentes curriculares, incluídos os de série(s) ou módulo(s)
anterior(es), cursados em regime de progressão parcial.

Os casos de classificação na série/módulo subsequente em regime de Progressão Parcial são
apresentados pelos professores no Conselho de Classe Final e todo o planejamento das atividades
avaliativas para a aquisição de competências ainda não adquiridas no decorrer da série/módulo anterior
sejam realizadas com, no mínimo três, diferentes instrumentos e critérios de avaliação, usualmente
uma pesquisa, uma lista de exercícios e/ou projeto prático e uma avaliação teórica ou prática sem
consulta, que são acompanhadas pela Coordenação Pedagógica.
O desenvolvimento dessas atividades, pelos alunos, durante o semestre subsequente, é
acompanhado e devidamente orientado pelo trabalho do professor(a) responsável pelo projeto de Apoio
e Orientação Educacional e o encerramento das atividades lançada pelo professor responsável,
diretamente no Sistema Integrado de Gestão Acadêmica (SIGA).
Desenvolvimento de Projetos e Ações
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Projetos Técnicos, sociais e ações comunitárias

A Etec Armando Pannunzio quer expor suas ideias e seus projetos, de forma que estejam
documentados e estruturados sistematicamente, para alcançar os resultados desejados com qualidade
e eficiência, possibilitando a gestão das ações e dos recursos.

No desenvolvimento de um projeto e ou ações na unidade escolar ou, em outras instituições
parceiras, deve haver um professor e ou servidor administrativo responsável pela execução e ou,
orientação de equipes (alunos, professores, servidores administrativos e ou, pessoas extra comunidade
escolar).

Os projetos e ou ações a serem desenvolvidos por algum integrante da comunidade escolar
(aluno, professor e servidor administrativo) com a marca Etec Armando Pannunzio, além da existência
de um planejamento estratégico, deve ter claramente definida as necessidades e demandas que o
projeto irá atender, quais os atores envolvidos (executores e beneficiados), os recursos necessários, a
sua viabilidade (social e econômica) e os objetivos que se deseja alcançar, com aprovação da direção
da unidade.

Algumas práticas pedagógicas através de projetos já se tornaram marcas em nossa Unidade
Escolar, e estão sendo colocadas em prática no decorrer do ano de 2019, tais como:

1. Aula inaugural - Recepção informativa aos novos alunos por toda a equipe de Gestão da Escola.
Apresentação da equipe de Gestão, apresentação da estrutura física da Unidade e apresentação
detalhada do plano de curso feita pelo Coordenador de área.

2. Integração dos alunos ingressantes, com o oferecimento de palestras com profissionais das
respectivas áreas, palestras com alunos formados pela escola, dinâmicas e atividades com objetivo de
apresentação do curso e do mercado de trabalho.
3. Bibliotur – palestra de apresentação do Projeto Biblioteca Ativa para os alunos ingressantes.
4. Projeto Integração desenvolvido pela Classe Descentralizada, de Salto de Pirapora, com a
apresentação da escola e da comunidade escolar para os alunos da classe descentralizada tendo como
objetivo a integração das turmas da classe descentralizada como membro integrantes da Etec Armando
Pannunzio.
5. Projeto Água – atividade interdisciplinar entre os componentes de Química e Biologia para os alunos
dos 1ºs anos dos cursos de Automação Industrial e Administração Integrado ao Ensino Médio.
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6. Projeto Linguagem Empresarial: Comunidade Escolar- Palestras e dinâmicas para alunos e
professores com o objetivo de levar informação sobre a linguagem empresarial e o mercado de
trabalho- Atividade Interdisciplinar
7. Olimpíada Brasileira de Matemática para Escolas Públicas – para os alunos do ensino médio
integrado.

8. Olimpíada Brasileira de Geografia - para os alunos do ensino médio integrado.
9. Semana Paulo Freire – Atividade desenvolvida pelos alunos dos cursos técnicos de Automação
Industrial e Administração Integrado ao Ensino Médio, que visa conhecer, discutir e divulgar junto aos
alunos, professores e funcionários, não apenas a figura desta ilustre personalidade da educação
brasileira, como também as práticas pedagógicas necessárias para uma educação crítica no Brasil,
com a participação dos cursos modulares no encerramento.

10. Semana do Meio Ambiente, Segurança do Trabalho e Prevenção de Acidentes, desenvolvida pela
Classe Descentralizada de Salto de Pirapora, objetivando discussões pertinentes aos profissionais
técnicos de Administração, também com questões relacionadas a sustentabilidade.
11. Ação Global, ações e práticas de RH voltada para a Comunidade Escolar e Comunidade local:
Oficinas e Palestras – participação dos 3 (três) módulos de RH – Atividade Interdisciplinar atividades
desenvolvidas pelos alunos do curso de Recursos Humanos, focado em três eixos: elaboração de
currículos, treinamento sobre como se comportar em uma entrevista de trabalho e captação de vagas
de emprego/estágios, realizada com interessados da comunidade interna e externa da escola ao final
de cada sem.

12. Campanha de Solidariedade em parceria com a Casa André Luiz e com a ABOS - constantemente
é mantida no pátio da escola uma caixa que todos na escola possam fazer a doação de agasalhos para
a Casa André Luiz, que é intensificada nos meses de abril, maio e junho, atendendo a necessidade
pela aproximação do inverno.
13. Projeto Marketing Calculado – atividade interdisciplinar entre Contabilidade, Marketing e
Matemática para o curso de Administração Integrado ao Ensino Médio.
14. Olimpíada Brasileira de Robótica – para os alunos do ensino médio integrado.

15. Olimpíada Brasileira do Saber - para os alunos do ensino médio integrado.
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16. Festa Junina Armando Pannunzio - atividade de integração da comunidade interna e externa da
escola, que tem como objetivo também um caráter social para a arrecadação de fundos para a
Associação de Pais e Mestres.

17. Cursos internos de capacitação para os alunos e professores de Automação Industrial e
Eletroeletrônica:


App Inventor;



Metrologia;



Proteus;



Elementos de Máquinas;



Arduino;

18. Gincana Cultural "Jovens em Ação" - atividade cultural/esportiva/solidária, desenvolvida pelos
alunos dos cursos de Automação Industrial e Administração Integrado ao Ensino Médio com o objetivo
de integrá-los e também desenvolver/avaliar competências e habilidades através de instrumentos e
critérios diferenciados de avaliação, fora da sala de aula/laboratórios.
19. Mostra Científica (UNESP) – sustentabilidade e meio ambiente para os alunos do ensino médio
integrado.

20. Palestras sobre Mercado de Trabalho e suas mudanças, com o objetivo de mostrar aos alunos as
possibilidades de inserção de mercado com todos os cursos oferecidos pela Etec Armando Pannunzio.
21. Workshop de RH: Atividades voltadas para os docentes, com Palestras e Oficinas: EX.: Curso sobre
as Normas ABNT, onde todos os professores possam utilizar para apresentação de trabalhos
solicitados aos alunos, não restringindo somente ao TCC.

22. Projeto para desenvolvimento de placas de Interface a Rele para Arduino, com os alunos dos cursos
de Automação Industrial e Eletroeletrônica.

23. Projeto para o desenvolvimento de práticas sobre Energias alternativas (solar e eólica) com os
alunos dos cursos de Automação Industrial e Eletroeletrônica.

24. Treinamento para a inserção no mercado de trabalho - atividades desenvolvidas pelos alunos do
curso de Recursos Humanos, focado em três eixos: elaboração de currículos, treinamento sobre como
se comportar em uma entrevista de trabalho e captação de vagas de emprego/estágios, realizada com
interessados da comunidade interna e externa da escola ao final de cada semestre.
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25. Validação dos Temas de TCC, com a participação do 1º Módulo e banca formada pela Orientação
de TCC, Coordenação Pedagógica e Coordenação de Curso - O trabalho de Conclusão de Curso,
deve ser divulgado de forma positiva e empreendedora, a validação realizada no 1º módulo tem por
objetivo despertar o interesse pelos projetos já no início do Curso.
26. IV e V Feira de Apresentação de TCC’s – Apresentação dos trabalhos de Conclusão de Curso dos
alunos.
27. Visita a FURNAS - Visita técnica à subestação de Furnas no munício de Ibiúna, uma vez por
semestre, para os alunos do 2º ao 4º Módulos do curso técnico modular de Automação Industrial e
Eletroeletrônica.

28. Curso interno - Curso de capacitação para professores e alunos, de NR10, ministrado e certificado
pelo Eng.º Prof. Giuliano Ugo Camargo Ayres.
29. Hora do Papo – projeto da Biblioteca Ativa com os alunos dos cursos integrados de Automação
Industrial e Administração, onde os alunos podem se expressar, mediados por profissionais ligados ao
tema escolhido, sobre temas polêmicos que envolvem o cotidiano escolar e/ou temas sugeridos pelos
próprios alunos.
30. Mostra de Práticas de RH- Registro das atividades pedagógicas com didáticas diferenciadas
realizadas pelos professores de RH, com o objetivo demostrar as práticas realizadas através de vídeos
e apresentações em slides com fotos e compartilhar as boas ideias. Data prevista final de semestre.
31. Projeto de Robótica para torneios nacionais – Projeto para o desenvolvimento de robôs, junto aos
alunos de Automação Industrial Integrado ao Ensino Médio, dentro de normas específicas para a
participação em torneios em âmbito nacional.
32. Braço Robótico – Projeto para a elaboração e desenvolvimento de braços robóticos como atividade
interdisciplinar para os alunos do curso de Automação Industrial.
33. Conscientização Ética – Projeto com os alunos do curso Administração, em nossa Classe
Descentralizada, e Recursos Humanos, na sede, desenvolvendo pesquisas e análises junto à
comunidade local.

34. Semana de Apresentação de TCC's - ao final de cada semestre os alunos das séries/módulos
concluintes são levados a apresentarem, para avaliação, seus Trabalhos de Conclusão de Curso para
toda a comunidade escolar.

21

35. Aniversário da escola – atividades de integração entre toda a comunidade escolar através de
atividades esportivas e culturais.
36. Físicafé – Projeto Interdisciplinar envolvendo Biologia, Física, Filosofia, Química e Educação Física
para os alunos dos 2ºs anos dos cursos de Automação Industrial e Administração Integrado ao Ensino
Médio.

37. Semana SIPAT - atividades com o objetivo de orientar e conscientizar toda a comunidade escolar
interna, quanto à importância da prevenção de acidentes e doenças no ambiente do trabalho/escolar,
criando assim uma visão prevencionista, onde todos possam atuar de forma a reconhecer condições e
práticas inseguras, assim podendo tomar atitudes que possam evitar resultados indesejáveis quanto à
Saúde e Segurança na escola e na vida profissional.
38. Semana de Administração – atividade desenvolvida pela Classe Descentraliza de palestras
voltadas aos profissionais técnicos de administração.
39. Dia do Formando – atividade cultural desenvolvida pelas turmas da Classe Descentralizada de Salto
de Pirapora, com o intuito de prestigiar as atividades desenvolvidas pelos futuros formandos, ao longo
de todo o curso.
40. Visita Técnica CELMAR – Visita técnica, no 2º semestre, pela Classe Descentralizada para a
empresa moveleira CELMAR.

41. Semana de RH - atividade desenvolvida pelos alunos e professores do curso de Recursos Humanos
com palestras voltadas aos profissionais técnicos de Recursos Humanos.

42. "Torneio de Robótica" - apresentação para a comunidade escolar dos robôs desenvolvidos no
decorrer das aulas, de maneira interdisciplinar, pelos alunos dos cursos de Automação Industrial,
Automação Industrial Integrado ao Ensino Médio e Eletroeletrônica.
43. Projeto de robôs seguidor de linha – Projeto de elaboração e desenvolvimento de robô com os
alunos de Automação Industrial, Automação Industrial Integrado ao Ensino Médio e Eletroeletrônica.
44. Visita à Itaipu – Visita técnica Hidrelétrica de Itaipú no munício de Foz do Iguaçu-Pr., no 2º semestre,
para os alunos do curso técnico modular de Automação Industrial e Eletroeletrônica.
Dos Estágios
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Artigo 40 - Os estágios, em suas diversas modalidades, serão realizados em locais que tenham efetivas
condições de proporcionar aos alunos experiências profissionais ou de desenvolvimento sociocultural
ou científico, pela participação em situações reais de vida e de trabalho no seu meio.

Parágrafo único - Toda atividade de estágio será curricular e supervisionada.

Artigo 41 - A matriz curricular do curso de educação profissional indicará a carga horária mínima a ser
cumprida, quando o estágio profissional for obrigatório para o aluno.
Parágrafo único - O aluno que comprovar exercer ou ter exercido funções correspondentes às
competências profissionais desenvolvidas à luz do perfil profissional de conclusão do curso, poderá ser
dispensado, no todo ou em parte, do cumprimento da carga horária mínima do estágio obrigatório,
mediante avaliação pela escola.

Artigo 42 - A sistemática de orientação, supervisão e avaliação dos estágios, bem como a
operacionalização de sua execução ou dispensa, será elaborada pela Etec, consoante diretrizes
expedidas pelo CEETEPS, respeitada a legislação.

Esta unidade ainda não possui um vínculo/parceria com empresas específicas para a
contratação de estagiários, porém, todas as oportunidades de estágio, quando recebidas, são
amplamente publicadas em mural na escola, para que todos os alunos tenham acesso as informações.

Sendo os estagiários, vinculados a essa unidade, obrigados a apresentarem toda
documentação comprobatória de realização e cumprimento do estágio, semestralmente.

Ainda sobre a possibilidade do primeiro emprego, a unidade conta, desde o ano de 2018, com
a colaboração voluntária do professor Paulo Antônio Simões, na divulgação, acompanhamento e
orientação dos alunos nas atividades do programa "Aprendiz Paulista", quando alguma oportunidade é
ofertada para a escola.
Dos Trabalhos de Conclusão de Cursos – TCCs

Os TCCs devem possibilitar ao aluno vivência real e prática das atividades profissionais
referentes ao eixo tecnológico/habilitação cursada, possibilitando a complementação de seus
conhecimentos.

As orientações sobre o desenvolvimento do TCC estão previstas no Plano de Trabalho
Docente, componente curricular da matriz curricular de todos os cursos.
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Abaixo alguns tipos de trabalhos de conclusão de curso que poderão ser desenvolvidos:
Estudo de caso
Revisão da bibliográfica
Projetos
Outros

De acordo com o Regulamento do Manual para a elaboração do Trabalho de Conclusão de
Curso da Escola Técnica Armando Pannunzio, seguindo a portaria do coordenador do ensino médio e
técnico do Centro Paula Souza Nº 354 DE 25.02.2015, que se encontra disponível para todos os alunos,
no site e na biblioteca da escola:
CAPÍTULO II – Normas para desenvolvimento do TCC

Art. 3º - O TCC deverá ser elaborado e desenvolvido em equipe de, no máximo, 5 (cinco) alunos e no
mínimo 3 (três) alunos.

Art. 4º - Em todas as habilitações, obrigatoriamente, o TCC será composto:

- Uma apresentação escrita, de acordo com as normas estabelecidas pela ABNT e pelo Manual de
Elaboração de Trabalhos de Conclusão de Cursos do Centro Paula Souza;

- Uma cópia em mídia eletrônica (gravados em CDR em versão PDF ou pendrive), juntamente com o
Termo de Autorização (anexo), devidamente assinado, para disponibilização no acervo da biblioteca
ou sala de leitura;

- Apresentação oral com demonstração de protótipo, quando houver, com, no máximo, 20 (vinte)
minutos, no final do último módulo do curso, para uma banca avaliadora e convidados, em data prédefinida pela unidade;

- Desenvolvimento de um banner explicativo, seguindo o Modelo disponibilizado anexo;
- Exposição e explicação sobre o projeto em data definida pela escola durante a Feira de Apresentação
de TCC’s.
Art. 5º - Os TCC’s devem ser formatados/normalizados de acordo com ABNT-NBR, seguindo o Manual
para a elaboração do Trabalho de Conclusão de Curso das Escolas Técnicas do Centro Paula Souza.
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Art. 6º – Todos os trabalhos escritos deverão apresentar apenas uma cópia em brochura, para ser
entregue e disponibilizado na Biblioteca da Escola, conforme as especificações (contidas no mesmo
regulamento).

Assim evidencia-se porque desde 2017, esta unidade, preocupada em melhorar sua
participação em projetos institucionais ou de relevância para a comunidade, optou pelo
desenvolvimento dos projetos de Trabalho de Conclusão de curso em grupos com no máximo 5 (cinco)
integrantes, com apresentação em uma feira, organizada pela escola, aberta a toda comunidade local,
para a apresentação dos trabalhos desenvolvidos pelos alunos, e após essa Feira, com data
previamente agendada em calendário escolar, uma apresentação para uma banca de professores
avaliadores.

ATOS LEGAIS

Ato de Criação:

Decreto nº 58.340 (58340/12), de 28 de agosto de 2012 de São Paulo, o Governador do Estado
de São Paulo, GERALDO ALCKMIN, no uso de suas atribuições legais e tendo em vista a aprovação,
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pelo Conselho Deliberativo do Centro Estadual de Educação Tecnológica "Paula Souza" - CEETEPS,
em sessão de 1º de setembro de 2011, Decreta:
Artigo 1º - Fica criada a Escola Técnica Estadual - ETEC de Sorocaba, no Município de
Sorocaba, como unidade de ensino do Centro Estadual de Educação Tecnológica "Paula Souza" CEETEPS.
Artigo 2º - As despesas decorrentes da execução do presente decreto correrão à conta das
dotações consignadas no orçamento do Centro Estadual de Educação Tecnológica "Paula Souza" CEETEPS, suplementadas se necessário, nos termos da legislação em vigor.
Artigo 3º - Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Denominação da Escola:

Lei n° 15.648 (15648/15) de 05 de janeiro de 2015 de São Paulo, o Governador do Estado de
São Paulo, GERALDO ALCKMIN, no uso de suas atribuições legais promulga:
Artigo 1° - Passa a denominar-se "Armando Pannunzio" a Escola Técnica Estadual de
Sorocaba - ETEC de Sorocaba - unidade de ensino do Centro Estadual de Educação Tecnológica
"Paula Souza" - CEETEPS.
Artigo 2° - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Autorização de Funcionamento dos Cursos:

Habilitação Profissional de Técnico em Administração - Módulo I e II: Lei Federal n° 9394, de 20-121996; Resolução CNE/CEB n° 1, de 05-12-2014; Resolução CNE/CEB n° 6, de 20-09-2012; Resolução
SE n° 78, de 07-11-2008; Decreto Federal n° 5154, de 23-07-2004. Plano de Curso aprovado pela
Portaria Cetec - 733, de 10-09-2015, publicada no Diário Oficial de 11-09-2015 - Poder Executivo Seção I - página 52-53.
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Habilitação Profissional de Técnico em Administração Integrado ao Ensino Médio - 1º e 2º Ano - Lei
Federal n° 9394, Lei Federal n° 1174/2008; Resolução CNE/CEB n° 1, de 05-12-2014; Resolução
CNE/CEB n° 6, de 20-09-2012; Resolução CNE/CEB n° 2, de 30-01-2012; Resolução CNE/CEB n° 4,
de 13-07-2010; Resolução SE n° 78, de 07-11-2008; Decreto Federal n° 5154, de 23-07-2004. Plano
de Curso aprovado pela Portaria Cetec - 735, de 10-09-2015, publicada no Diário Oficial de 11-09-2015
- Poder Executivo - Seção I - página 53.
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Habilitação Profissional de Técnico em Automação Industrial - Módulo I, II, III e IV: Lei Federal nº 9394,
de 20-12-1996, Resolução CNE/CEB n° 1, de 05-12-2014; Resolução nº 06, de 20-09-2012; Resolução
SE nº 78, de 07-11-2008; Decreto Federal nº 5154, de 23-07-2004. Plano de Curso aprovado pela
Portaria Cetec - 727, de 10/09/2015, republicada no Diário Oficial de 25-09-2015 - Poder Executivo Seção I - página 37.
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Habilitação Profissional de Técnico em Automação Industrial Integrado ao Ensino Médio - 1º, 2º e 3º
Ano: Lei Federal n.º 9394, de 20-12-1996; Lei Federal n.º 11741/2008; Resolução CNE/CEB n° 1, de
05-12-2014; Resolução CNE/CEB n.º 6, de 20-9-2012, Resolução CNE/CEB n.º 2, de 30-01-2012,
Resolução CNE/CEB n.º 4, de 13-07-2010; Resolução SE nº 78, de 07-11-2008; Decreto Federal n°
5154, de 23-07-2004. Plano de Curso aprovado pela Portaria Cetec – 728, de 10-09-2015, republicada
no Diário Oficial de 25-09-2015 – Poder Executivo – Seção I – página 37-38.
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Habilitação Profissional Técnica em Eletroeletrônica - Módulo I, II, III e IV: Lei Federal nº 9394, de 2012-1996; Resolução CNE/CEB nº 1, de 05-12-2014, Resolução CNE/CEB n.º 6, de 20-09-2012;
Resolução SE nº 78, de 07-11-2008; Decreto Federal n° 5154, de 23-07-2004. Plano de Curso
aprovado pela Portaria Cetec – 727, de 10-09-2015, republicada no Diário Oficial de 25-09-2015 –
Poder Executivo – Seção I – página 37.
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Habilitação Profissional de Técnico em Recursos Humanos - Módulo I, II e III: Lei Federal n° 9394, de
20-12-1996; Resolução CNE/CEB nº 1, de 05-12-2014, Resolução CNE/CEB n.º 6, de 20-09-2012;
Resolução SE nº 78, de 07-11-2008; Decreto Federal n° 5154, de 23-07-2004. Plano de Curso
aprovado pela Portaria Cetec - 733, de 10-09-2015, publicada no Diário Oficial de 11-09-2015 - Poder
Executivo - Seção I - página 52-53.
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Calendário 2019:
O Calendário Escolar 2019 da Etec Armando Pannunzio e de sua Classe descentralizada foi
homologado em 15/01/2019 pela Supervisão Educacional.
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HISTÓRICO DA ESCOLA
A Etec Armando Pannunzio surgiu em razão de convênio firmado entre o Centro Paula Souza
e a Prefeitura Municipal de Sorocaba, assinado em 30 de março de 2010, pela Diretora Superintendente
do Centro Paula Souza, professora Laura Laganá e o então prefeito de Sorocaba, Vitor Lippi.
O objeto deste convênio foi implantar a terceira Escola Técnica no município de Sorocaba,
tendo como escopo principal a implantação do ensino técnico, possibilitando, desta forma, a formação
técnica e a certificação à população do município e região, fomentando a empregabilidade, geração de
renda e melhor desempenho no exercício do trabalho.
Inicialmente as atividades de ensino, começaram no 2º semestre de 2011, como extensão da
ETEC Rubens de Faria e Souza, com os cursos de Automação Industrial e Instrumentação.

Em 28 de agosto de 2012, através do decreto nº 58340, do Governador do Estado de São Paulo,
foi criada oficialmente a ETEC de Sorocaba (hoje Armando Pannunzio), quando também
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ocorreu a mudança para o prédio próprio, onde funcionava anteriormente a Escola Estadual
Josefa Rodrigues Maldonado, localizada no bairro da Parada do Alto, a Rua Costa Rica nº 60 e
a nomeação do Sr. Luiz Alberto Agasi como Diretor pro tempore devido ao processo de
instalação desta Unidade.

O prédio foi totalmente reformado e adequado para o ensino técnico, contando com 12
laboratórios, 6 salas de aula, mini auditório, biblioteca e salas para a administração.

No convênio, coube ao Centro Paula Souza, a responsabilidade de equipar os laboratórios e
salas de aula e à Prefeitura de Sorocaba a reforma do prédio.
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Em 02 de fevereiro de 2013, o Senhor Governador do Estado, procedeu à inauguração da
ETEC, descerrando a placa oficial da escola. E em 05 de Janeiro de 2015, promulgou a Lei n°
15.648 que dá denominação à escola, passando a ser conhecida como ETEC Armando
Pannunzio.
Em Junho deste mesmo ano, realizou-se o primeiro processo eletivo para a Direção da
Escola, sendo designado, agora não mais pro tempore, mas sim como primeiro Diretor da Etec
Armando Pannunzio, o Prof. Luiz Alberto Agasi.
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CARACTERIZAÇÃO:

NÍVEIS E MODALIDADES DE ENSINO:

Técnico:
Atualmente a Etec Armando Pannunzio oferece dois cursos técnicos do Eixo Tecnológico Controle e
Processos Industriais. São eles:


Técnico em Automação Industrial



Técnico em Eletroeletrônica
E dois cursos Técnicos do Eixo Tecnológico Gestão e Negócios. Que são:



Técnico em Administração



Técnico em Recursos Humanos

Habilitação Profissional Técnica de Nível Médio de TÉCNICO EM AUTOMAÇÃO INDUSTRIAL
O TÉCNICO EM AUTOMAÇÃO INDUSTRIAL é o profissional que projeta, instala, programa,
integra e realiza manutenção em sistemas aplicados à automação e controle de processos industriais;
analisa especificações de componentes e equipamentos que compõem sistemas automatizados;
coordena equipes de trabalho e avalia a qualidade dos dispositivos e sistemas automatizados.
Programa opera e mantém os sistemas automatizados respeitando normas técnicas de segurança.
MERCADO DE TRABALHO
Indústrias petroquímicas, automobilísticas, alimentícias e de energia; laboratórios de controle
de qualidade, de manutenção e pesquisa; empresas de prestação de serviços; profissional autônomo.
COMPETÊNCIAS GERAIS
Ao concluir o curso de TÉCNICO EM AUTOMAÇÃO INDUSTRIAL o aluno deverá ter
construído as seguintes competências gerais que seguem.


Coordenar e desenvolver equipes de trabalho que atuam na instalação, na produção e na
manutenção, aplicando métodos e técnicas de gestão administrativa e de pessoas.

53













Aplicar normas técnicas e especificações de catálogos, manuais e tabelas em projetos, em
processos de fabricação, na instalação de máquinas e de equipamentos e na manutenção
industrial.
Elaborar planilha de custos de aquisição, modernização e manutenção de máquinas e
equipamentos, considerando a relação custo e benefício.
Aplicar métodos e processos na instalação e manutenção.
Projetar produtos, ferramentas, máquinas e equipamentos, utilizando técnicas de desenho e de
representação gráfica com seus fundamentos matemáticos e geométricos.
Elaborar projetos, leiautes, diagramas e esquemas, correlacionando-os com as normas
técnicas e com os princípios científicos e tecnológicos.
Aplicar técnicas de medição e ensaios visando à melhoria da qualidade de produtos e serviços
da planta industrial.
Avaliar as características e propriedades dos materiais, insumos e elementos de máquinas,
correlacionando-as com seus fundamentos matemáticos, físicos e químicos para a aplicação
nos processos de controle de qualidade.
Desenvolver projetos de manutenção de instalações e de sistemas industriais, caracterizando
e determinando aplicações de materiais, acessórios, dispositivos, instrumentos, equipamentos
e máquinas.
Projetar melhorias nos sistemas convencionais de produção, instalação e manutenção,
propondo incorporação de novas tecnologias.
Identificar os elementos de conversão, transformação, transporte e distribuição de energia,
aplicando-os nos trabalhos de implantação e manutenção do processo produtivo.
Identificar as atividades de conservação e utilização de energia, propondo a racionalização de
uso e fontes alternativas.

ATRIBUIÇÕES/ RESPONSABILIDADES
·

As atribuições e atividades do TÉCNICO EM AUTOMAÇÃO INDUSTRIAL são explicitadas na
Lei nº 5524/68 regulamentada pelo Decreto nº 90922/85.













Efetuar programação de sistemas produtivos automatizados, bem como operá-los.
Identificar características de operação e controle de processos industriais.
Adequar sistemas convencionais a tecnologias atuais de automação.
Acompanhar desenvolvimento de sistemas produtivos automatizados.
Analisar processo e produto para automação.
Elaborar projetos de dispositivos e sistemas automatizados.
Avaliar e controlar processos industriais.
Integrar e implementar sistemas automatizados.
Elaborar ou atualizar documentação de sistemas automatizados.
Analisar tecnicamente a aquisição de dispositivos e sistemas automatizados.
Diagnosticar defeitos e falhas nos sistemas.
Correlacionar e planejar técnicas de manutenção (preventiva e preditiva) em sistemas
automatizados.

Habilitação Profissional de TÉCNICO EM ELETROELETRÔNICA
O TÉCNICO EM ELETROELETRÔNICA é o profissional que planeja e executa a instalação e
a manutenção preventiva, preditiva e corretiva de equipamentos e instalações eletroeletrônicas
industriais. Projeta e instala sistemas de acionamento, automação e controle eletroeletrônicos. Realiza
medições e testes, como também elabora, desenvolve e executa projetos de instalações elétricas em
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edificações em baixa tensão. Trabalha em conformidade com normas e procedimentos técnicos e de
qualidade, segurança, higiene, saúde e preservação ambiental. Propõe o uso eficiente da energia
elétrica. Elabora documentação técnica.
MERCADO DE TRABALHO
Indústria eletroeletrônica. Indústria de manufatura e de processos. Empresas de manutenção
e automação. Laboratórios de controle e de qualidade, de manutenção e pesquisa. Empresas de
consultoria na área. Desenvolvimento de projetos eletroeletrônicos e prestação de serviços.
COMPETÊNCIAS GERAIS
Ao concluir os MÓDULOS I, II, III e IV, o TÉCNICO EM ELETROELETRÔNICA deverá ter
construído as seguintes competências gerais:










Planejar, programar, controlar e supervisionar atividades em sistemas eletroeletrônicos;
Desenvolver projetos de manutenção de instalações e de sistemas eletroeletrônicos,
caracterizando e determinando aplicações de materiais, acessórios, dispositivos,
instrumentos, equipamentos e máquinas, propondo incorporação de novas tecnologias;
Elaborar planilha/relatório de custos de manutenção elétrica de máquinas e equipamentos
eletroeletrônicos, considerando a relação custo/benefício;
Orientar e coordenar a execução de serviços de manutenção de equipamentos e de sistemas
eletroeletrônicos;
Gerar e aplicar especificações técnicas e prestar assistência na aquisição de materiais para
reposição e estoque de componentes e equipamentos eletroeletrônicos;
Aplicar normas técnicas de saúde e segurança no trabalho e de controle do meio ambiente;
Aplicar técnicas de medição e ensaios, visando à melhoria da qualidade de produtos e
serviços em sistemas eletroeletrônicos;
Coordenar atividades de utilização e conservação de energia, propondo a racionalização de
uso e de fontes alternativas;
Elaborar projetos, leiautes, diagramas e esquemas, correlacionando-os com as normas
técnicas;

ATRIBUIÇÕES/ RESPONSABILIDADES












Projetar, desenhar e dirigir instalações elétricas de baixa tensão.
Trabalhar de acordo com as normas técnicas.
Executar e coordenar serviços de montagem, instalação e manutenção de circuitos
eletroeletrônicos, de controle de potência e automação industrial.
Inspecionar e avaliar os diversos tipos de dispositivos eletroeletrônicos utilizados nos
processos de automação industrial.
Executar, fiscalizar, orientar e coordenar diretamente serviços de manutenção e reparo de
equipamentos, instalações eletroeletrônicas.
Conduzir e treinar as equipes de trabalho.
Inspecionar as propriedades e aplicações dos materiais, dispositivos, ferramentas e
instrumentos utilizados em instalações elétricas.
Elaborar projetos e montagens de circuitos eletroeletrônicos.
Conferir o funcionamento de máquinas elétricas.
Avaliar e aplicar os princípios da luminotécnica.
Dimensionar dispositivos de comando, sinalização e proteção de circuitos elétricos.
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Trabalhar de acordo com a legislação e normas técnicas referentes à saúde, segurança no
trabalho e meio ambiente.
Elaborar relatórios técnicos.
Trabalhar de acordo com os direitos e deveres de cidadania.

Habilitação Profissional Técnica de Nível Médio de TÉCNICO EM ADMINISTRAÇÃO
O TÉCNICO EM ADMINISTRAÇÃO é o profissional que adota postura ética na execução da
rotina administrativa, na elaboração do planejamento da produção e materiais, Recursos Humanos,
financeiros e mercadológicos. Realiza atividades de controles e auxilia nos processos de direção
utilizando ferramentas da informática básica. Fomenta ideias e práticas empreendedoras. Desempenha
suas atividades observando as normas de segurança, saúde e higiene do trabalho, bem como as de
preservação ambiental.
MERCADO DE TRABALHO
Instituições públicas, privadas e do terceiro setor.
COMPETÊNCIAS GERAIS:












Aplicar conceitos de gestão financeira e calcular valores, utilizando-se de equipamentos e
sistemas específicos, elaborando planilhas de custos de fabricação, preço de venda e
orçamentos;
Atuar com pró atividade na identificação de problemas, equacionando soluções por meio de
uma visão sistêmica da organização;
Refletir e atuar criticamente na área de produção e de materiais, compreendendo sua posição
e função na estrutura produtiva;
Desenvolver capacidade de transferir conhecimentos da vida e da experiência cotidianas para
o ambiente de trabalho e do seu campo de atuação profissional, em diferentes modelos
organizacionais, revelando-se profissional adaptável;
Desenvolver capacidade para elaborar, programar e consolidar projetos em organizações, por
intermédio das diretrizes do planejamento estratégico, tático, operacional e do plano diretor,
este aplicável à gestão organizacional;
Interpretar a legislação que regula as atividades de produção, prestação de serviços e de
comercialização, tais como as normas referentes aos direitos do consumidor, aos contratos
comerciais, às normas de higiene e segurança, ao comércio exterior, às questões tributárias e
fiscais;
Criar e identificar oportunidades para prática e aplicação da sustentabilidade por meio das
estratégias das empresas;
Gerenciar o relacionamento interpessoal, empregando as tecnologias da informação e
comunicação;
Comunicar-se nos diversos contextos profissionais em língua portuguesa e inglesa, utilizando
terminologia própria;
Utilizar os instrumentos de planejamento, bem como executar, controlar e avaliar os
procedimentos dos ciclos: de pessoal; de recursos materiais; tributários; financeiros; da
produção; da higiene e segurança do trabalho; de marketing; da logística empresarial.
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ATRIBUIÇÕES/ RESPONSABILIDADES
















Elaborar planilhas de custos de produção.
Elaborar relatórios gerenciais.
Controlar orçamentos e fluxos financeiros.
Analisar índices de produtividade.
Atuar dentro dos preceitos da ética e da cidadania organizacional.
Pesquisar e estudar as viabilidades econômicas e financeiras para efeito de planejamento
empresarial.
Auxiliar na elaboração de estratégias de marketing institucional sustentável.
Aplicar conhecimentos sobre tecnologia ambiental.
Aplicar técnicas de negociação.
Utilizar de forma ética a legislação que regula sua atuação profissional.
Comunicar-se em língua Portuguesa e em língua estrangeira, nas atividades profissionais.
Elaborar processos de distribuição de produtos e/ ou serviços, em conformidade com a
legislação vigente.
Elaborar planilhas eletrônicas para tomada de decisões gerenciais.
Planejar ações de logística para agregar valor ao produto e/ ou serviço, com redução de custo
e de impactos ambientais.
Trabalhar de acordo com normas de saúde e segurança do trabalho.

Habilitação Profissional Técnica de Nível Médio de TÉCNICO EM RECURSOS HUMANOS
O TÉCNICO EM RECURSOS HUMANOS é o profissional que detém aptidão para intermediar
as relações interpessoais e éticas de uma organização. É habilitado para trabalhar na execução das
rotinas administrativas de pessoal com base na Legislação Trabalhista e Previdenciária. Auxilia no
controle e avaliação de subsistemas de gerenciamento e contribui para a implementação das
estratégias organizacionais.
Compromete-se com o desenvolvimento humano, administra pessoal, promove ações de
treinamento, identifica e sugere plano de benefícios. Descreve e classifica postos de trabalho, aplica
questionários e processa informações acerca dos trabalhadores. Atua nos processos de recrutamento,
seleção e integração, assessora as relações de trabalho e sistemas de avaliação de desempenho.
Prestam serviços de comunicação oral e escrita, liderança, motivação, formação de equipes e
desenvolvimento de pessoal com empenho no crescimento simultâneo, individual e do grupo. Realiza
ações empreendedoras e em processos de orientação sobre a importância da segurança no trabalho
e da saúde ocupacional. Propõe relações positivas propícias para o clima organizacional e
responsabilidade social aos diversos públicos.
MERCADO DE TRABALHO
Organizações públicas, privadas, mistas, e do terceiro setor ou como autônomos e consultores.
COMPETÊNCIAS GERAIS:
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Identificar e interpretar as diretrizes do planejamento estratégico, tático e do plano diretor
aplicáveis à gestão de Recursos Humanos;
Interpretar resultados de estudos de mercado, econômicos ou tecnológicos, utilizando-os nos
sistemas e subsistemas de gestão de Recursos Humanos;
Utilizar os instrumentos de planejamento, bem como executar, controlar e avaliar os
procedimentos dos sistemas e subsistemas na gestão de Recursos Humanos;
Operacionalizar as informações por meio de sistemas informatizados;
Comunicar-se utilizando a terminologia técnica da área de gestão de Recursos Humanos;
Acompanhar os procedimentos de desempenho individual e coletivo, bem como o controle de
agregação de valores relacionados ao ciclo de gestão de pessoal;
Coordenar a rotina administrativa no que tange à gestão de Recursos Humanos e seus
processos; comunicar-se nos diversos contextos profissionais em língua portuguesa,
espanhola e inglesa, utilizando terminologia própria;
Investir no próprio desenvolvimento, mantendo-se permanentemente atualizado, com plena
capacidade de adaptações às mudanças;
Organizar e manter arquivo de documentos e prontuários funcionais, procedendo à
classificação, etiquetagem e guarda, facilitando consultas e promovendo a conservação;
Desenvolver técnicas de atendimento a candidatos a vagas de emprego; aplicar técnicas para
fluxo de trabalho em departamento de pessoal: atendimento ao público, cumprimento das
determinações legais, cálculo de folha de pagamento, expedição de documentos, registro de
informações, arquivos de prontuários e de documentos;
Identificar a importância e formas de organizar manuais de integração/ socialização e Código
de Ética;
Identificar e avaliar a importância dos documentos, prontuários e informações,
operacionalizando todo seu trâmite, desde sua chegada/ emissão até sua incorporação no
arquivo permanente;
Ter iniciativa, criatividade e determinação política e administrativa, vontade de aprender,
abertura às mudanças e consciência da qualidade e das implicações éticas do seu exercício
profissional;
Interpretar a legislação que regula as atividades da área de Recursos Humanos, tais como as
normas de higiene e segurança;
Identificar oportunidades, tendências e perspectivas das organizações, modelos e relações de
trabalho para criação de novos métodos de trabalho.

ATRIBUIÇÕES/ RESPONSABILIDADES













Atuar e colaborar na política de recursos humanos bem como elaborar documentos de
planejamento de ações e de rotinas de recursos humanos.
Interpretar tendências na gestão de recursos humanos.
Atuar e colaborar na política de qualidade de vida, bem como elaborar planejamento de ações.
Atuar nas diversas operações relacionadas ao sistema e aos subsistemas de recursos
humanos.
Pesquisar e identificar lacunas na administração da qualidade de vida e nos aspectos
relacionados às atividades da organização e a representatividade de seus custos.
Utilizar resultados de estudos no sistema e nos subsistemas de gestão de Recursos Humanos.
Auxiliar na elaboração dos métodos de avaliação de desempenho utilizados na organização.
Atuar nos procedimentos de avaliação de desempenho individual e coletivo, bem como o
controle de agregação de valores relacionados ao ciclo de gestão de pessoal.
Comunicar-se em espanhol básico, visando à comunicação profissional.
Assessorar no gerenciamento de mudanças organizacionais (conhecer e analisar técnicas e
tendências).
Desenvolver visão holística e sistêmica da área por meio das práticas disponíveis para auxiliar
na gestão de Recursos Humanos, que subsidiarão as tomadas de decisões.
Propor e executar medidas preventivas de proteção das pessoas.
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Participar do processo de definição de identidade corporativa, com foco na cultura e na
estrutura organizacional, visando ao fortalecimento das políticas de Recursos Humanos na
organização.
 Monitorar e promover ações de melhoria do clima organizacional, com base em pesquisas,
indicadores e subsídios à gestão de pessoas.
 Identificar e aplicar ferramentas à gestão de pessoas, auxiliando na elaboração de um plano
de ações para alcançar a excelência do desempenho e dos resultados organizacionais.
 Orientar ações de saúde e segurança do trabalho, respeitando as normas regulamentadoras
da segurança do trabalho, visando garantir um ambiente de trabalho saudável, seguro.
 Identificar características e aplicar procedimentos de metodologia de pesquisa técnica e
científica.

Integrado
Atualmente a Etec Armando Pannunzio oferece um curso técnico integrado ao ensino médio do
Eixo Tecnológico Controle e Processos Industriais.


Técnico em Automação Industrial integrado ao ensino médio

E um curso técnico integrado ao ensino médio do Eixo Tecnológico Gestão e Negócios


Técnico em Administração integrado ao ensino médio

Habilitação Profissional de TÉCNICO EM ADMINISTRAÇÃO

O ensino-aprendizagem nesta modalidade prioriza a integração em todos os sentidos entre a
Formação Profissional (Ensino Técnico) e a Educação Geral (Ensino Médio), de modo a otimizar o
tempo e os esforços de professores e alunos e os recursos disponíveis, para o mesmo objetivo de
trabalhar as competências de formação geral com as de formação profissional de tal modo que elas se
complementem e se inter-relacionem, por meio de projetos interdisciplinares e de diferentes tipos de
atividades, nas quais as habilidades, conhecimentos e valores desenvolvidos nos componentes
curriculares referentes à formação geral (Ensino Médio) sejam contextualizados e exercitados nas
práticas de formação profissional.
A Formação Geral (Ensino Médio) subsidia a Formação Profissional (Ensino Técnico) com as
Bases Científicas necessárias ao desenvolvimento das Bases Tecnológicas requisitadas pela formação
profissional na Habilitação Profissional Técnica de Nível Médio de TÉCNICO EM ADMINISTRAÇÃO, e
as atividades práticas dos componentes profissionalizantes devem ser encaradas, também, como
laboratórios de experiências para demonstração de teorias científicas na área das ciências humanas e
da percepção e compreensão da importância de suas aplicações na produção e na geração de
tecnologias diversas. Além disso, elas poderão contribuir muito com os componentes curriculares
profissionalizantes, compartilhando contextos históricos e geográficos, cenários, problemas e projetos.

59

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


Instituições públicas, mistas, privadas e do terceiro setor.

Ao concluir o curso, o TÉCNICO EM ADMINISTRAÇÃO deverá ter construído as seguintes
competências gerais que seguem.











1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Atuar com pró atividade na identificação de problemas, equacionando soluções por meio de
uma visão sistêmica da organização.
Aplicar conceitos de gestão financeira e calcular valores, utilizando-se de equipamentos e
sistemas específicos, elaborando planilhas de custos de fabricação, preço de venda e
orçamentos.
Refletir e atuar criticamente na área de produção e de materiais, compreendendo sua posição
e função na estrutura produtiva.
Desenvolver capacidade de transferir conhecimentos da vida e da experiência cotidiana para
o ambiente de trabalho e do seu campo de atuação profissional, em diferentes modelos
organizacionais, revelando-se profissional adaptável.
Desenvolver capacidade para elaborar, programar e consolidar projetos em organizações, por
intermédio das diretrizes do planejamento estratégico, tático, operacional e do plano diretor,
este aplicável à gestão organizacional.
Interpretar a legislação que regula as atividades de produção, prestação de serviços e de
comercialização, tais como as normas referentes aos direitos do consumidor, aos contratos
comerciais, às normas de higiene e segurança, ao comércio exterior, às questões tributárias e
fiscais.
Criar e identificar oportunidades para prática e aplicação da sustentabilidade por meio das
estratégias das empresas.
Gerenciar o relacionamento interpessoal, empregando as tecnologias da informação e
comunicação.
Comunicar-se nos diversos contextos profissionais em língua portuguesa e inglesa, utilizando
terminologia própria.
Utilizar os instrumentos de planejamento, bem como executar, controlar e avaliar os
procedimentos dos ciclos:
O de pessoal;
O de recursos materiais;
O tributário;
O financeiro;
O da produção;
O da higiene e segurança do trabalho;
O da logística empresarial.

Deve ser capaz também, por ser concluinte do Ensino Médio, de:
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1. Dominar Linguagens – dominar basicamente a norma culta da língua portuguesa e saber usar as
diferentes linguagens para se expressar e se comunicar;
2. Compreender Fenômenos – construir e aplicar conceitos das diferentes áreas do conhecimento de
modo a investigar e compreender a realidade;
3. Resolução de Problemas – selecionar, organizar, relacionar e interpretar dados e informações,
trabalhando-os contextualizadamente para enfrentar situações-problema e tomar decisões;
4. Construir Argumentos – organizar informações e conhecimentos disponíveis de forma a argumentar
consistentemente;
5. Elaborar Propostas – recorrer a conhecimentos desenvolvidos para elaborar propostas de
intervenção solidária na realidade.
Habilitação Profissional Técnica em Automação Industrial Integrado ao Ensino Médio

O ensino-aprendizagem nesta modalidade prioriza a integração em todos os sentidos entre a
Formação Profissional (Ensino Técnico) e a Educação Geral (Ensino Médio), de modo a otimizar o
tempo e os esforços de professores e alunos e os recursos disponíveis, para o mesmo objetivo de
trabalhar as competências de formação geral com as de formação profissional de tal modo que elas se
complementem e se inter-relacionem, por meio de projetos interdisciplinares e de diferentes tipos de
atividades, nas quais as habilidades, conhecimentos e valores desenvolvidos nos componentes
curriculares referentes à formação geral (Ensino Médio) sejam contextualizados e exercitados nas
práticas de formação profissional.
A Formação Geral (Ensino Médio) subsidia a Formação Profissional (Ensino Técnico) com as
Bases Científicas necessárias ao desenvolvimento das Bases Tecnológicas requisitadas pela formação
profissional na Habilitação Profissional Técnica de Nível Médio de TÉCNICO EM AUTOMAÇÃO
INDUSTRIAL, e as atividades práticas dos componentes profissionalizantes devem ser encaradas,
também, como laboratórios de experiências para demonstração de teorias científicas na área das
ciências humanas e da percepção e compreensão da importância de suas aplicações na produção e
na geração de tecnologias diversas. Além disso, elas poderão contribuir muito com os componentes
curriculares profissionalizantes, compartilhando contextos históricos e geográficos, cenários,
problemas e projetos.
O TÉCNICO EM AUTOMAÇÃO INDUSTRIAL é o profissional que projeta, instala, programa,
integra e realiza manutenção em sistemas aplicados à automação e controle de processos industriais;
analisa especificações de componentes e equipamentos que compõem sistemas automatizados;
coordena equipes de trabalho e avalia a qualidade dos dispositivos e sistemas automatizados.
Programa opera e mantém os sistemas automatizados respeitando normas técnicas de segurança.

MERCADO DE TRABALHO
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Indústrias petroquímicas, automobilísticas, alimentícias e de energia; laboratórios de controle
de qualidade, de manutenção e pesquisa; empresas de prestação de serviços; profissional autônomo.
COMPETÊNCIAS GERAIS

Ao concluir o curso de TÉCNICO EM AUTOMAÇÃO INDUSTRIAL o aluno deverá ter construído
as seguintes competências gerais que seguem:













Coordenar e desenvolver equipes de trabalho que atuam na instalação, na produção e na
manutenção, aplicando métodos e técnicas de gestão administrativa e de pessoas.
Aplicar normas técnicas e especificações de catálogos, manuais e tabelas em projetos, em
processos de fabricação, na instalação de máquinas e de equipamentos e na manutenção
industrial.
Elaborar planilha de custos de aquisição, modernização e manutenção de máquinas e
equipamentos, considerando a relação custo e benefício.
Aplicar métodos e processos na instalação e manutenção.
Projetar produtos, ferramentas, máquinas e equipamentos, utilizando técnicas de desenho e
de representação gráfica com seus fundamentos matemáticos e geométricos.
Elaborar projetos, leiautes, diagramas e esquemas, correlacionando-os com as normas
técnicas e com os princípios científicos e tecnológicos.
Aplicar técnicas de medição e ensaios visando à melhoria da qualidade de produtos e serviços
da planta industrial.
Avaliar as características e propriedades dos materiais, insumos e elementos de máquinas,
correlacionando-as com seus fundamentos matemáticos, físicos e químicos para a aplicação
nos processos de controle de qualidade.
Desenvolver projetos de manutenção de instalações e de sistemas industriais, caracterizando
e determinando aplicações de materiais, acessórios, dispositivos, instrumentos, equipamentos
e máquinas.
Projetar melhorias nos sistemas convencionais de produção, instalação e manutenção,
propondo incorporação de novas tecnologias.
Identificar os elementos de conversão, transformação, transporte e distribuição de energia,
aplicando-os nos trabalhos de implantação e manutenção do processo produtivo.
Identificar as atividades de conservação e utilização de energia, propondo a racionalização de
uso e fontes alternativas.

ATRIBUIÇÕES/ RESPONSABILIDADES
As atribuições e atividades do TÉCNICO EM AUTOMAÇÃO INDUSTRIAL são explicitadas na
Lei nº 5524/68 regulamentada pelo Decreto nº 90922/85.
 Efetuar programação de sistemas produtivos automatizados, bem como operá-los.
 Identificar características de operação e controle de processos industriais.
 Adequar sistemas convencionais a tecnologias atuais de automação.
 Acompanhar desenvolvimento de sistemas produtivos automatizados.
 Analisar processo e produto para automação.
 Elaborar projetos de dispositivos e sistemas automatizados.
 Avaliar e controlar processos industriais.
 Integrar e implementar sistemas automatizados.
 Elaborar ou atualizar documentação de sistemas automatizados.
 Analisar tecnicamente a aquisição de dispositivos e sistemas automatizados.
 Diagnosticar defeitos e falhas nos sistemas.
 Correlacionar e planejar técnicas de manutenção (preventiva e preditiva) em sistemas
automatizados.

PAMENTO DISCENTE (1º SEMESTRE) - 2018
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AGRUPAMENTO DISCENTE (1º SEMESTRE) 2018
Habilitação

Série/Módulo

Turno Qtd. Classes

Qtd. alunos

ADMINISTRAÇÃO (INT)

1º ANO

MANHÃ

1

40

ADMINISTRAÇÃO (INT)

2º ANO

MANHÃ

1

40

ADMINISTRAÇÃO (INT)

3º ANO

MANHÃ

1

39

AUTOMAÇÃO INDUSTRIAL

1º MÓDULO

NOITE

1

37

AUTOMAÇÃO INDUSTRIAL

2º MÓDULO

NOITE

1

40

AUTOMAÇÃO INDUSTRIAL

3º MÓDULO

NOITE

1

34

AUTOMAÇÃO INDUSTRIAL

4º MÓDULO

NOITE

1

29

AUTOMAÇÃO INDUSTRIAL (INT.) 1º ANO

MANHÃ

1

40

AUTOMAÇÃO INDUSTRIAL (INT.) 2º ANO

MANHÃ

1

34

AUTOMAÇÃO INDUSTRIAL (INT.) 3º ANO

MANHÃ

1

33

ELETROELETRÔNICA

1º MÓDULO

NOITE

1

40

ELETROELETRÔNICA

2º MÓDULO

NOITE

1

40

ELETROELETRÔNICA

3º MÓDULO

NOITE

1

34

ELETROELETRÔNICA

4º MÓDULO

NOITE

1

27

RECURSOS HUMANOS

1º MÓDULO

NOITE

1

40

RECURSOS HUMANOS

2º MÓDULO

NOITE

1

40

RECURSOS HUMANOS

3º MÓDULO

NOITE

1

32

17

619

SOMA TOTAL

CLASSES DESCENTRALIZADAS
LOCALIZAÇÃO: Salto de Pirapora
COORDENADOR: Fabio Francisco
PARCERIAS: Centro Paula Souza e Prefeitura da Cidade de Salto de Pirapora
HABILITAÇÃO

SÉRIE/MÓDULO

TURNO

ADMINISTRAÇÃO

1º MÓDULO

NOITE

ADMINISTRAÇÃO

3º MÓDULO

NOITE

SOMA TOTAL

QTD. CLASSES QTD. ALUNOS
1
1

41
33
74

RECURSOS HUMANOS:
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Os Recursos Humanos são o conjunto dos colaboradores de uma organização.
Na Etec Armando Pannunzio o conjunto de recursos humanos é composto de Docentes e
Servidores Administrativos.
Organograma

O docente
[...] passa a ter um caráter dinâmico, reflexivo, transdisciplinar e que, requer do
profissional da educação uma articulação dos saberes de forma significativa,
primando por uma visão de totalidade e não fragmentação quer em sua formação
continuada, quer no desenvolvimento de seu exercício pedagógico 1

O quadro de docentes da Etec Armando Pannunzio está completo, atendendo as atividades
previstas nos currículos dos cursos.
Para o 1º semestre de 2019 são 69 professores entre determinados e indeterminados. Destes,
06 possuem apenas graduação, 09 possuem apenas licenciatura. São 41 professores com graduação
e licenciatura, 40 com algum tipo de pós-graduação e 06 com mestrado.

Nome: Ailson Brito Santos
Cargo/Função: Docente
1 A IMPORTÂNCIA DO PAPEL DO PROFESSOR PARA O SUCESSO DA EDUCAÇÃO - Paulo Gomes Lima Prof. Adjunto da
FAED/UFGD In: SER PROFESSOR HOJE numa visão otimista e altruísta. Helatczuk, Vitorio. Disponível
em: http://drjeffchandler.blogspot.com.br/2011/10/ser-professor-hoje-numa-visao-otimista.html. Acesso em 19/02/2016
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Sede: Etec Professor Elias Miguel JR., professor indeterminado
Graduação: Análise de Sistemas
Licenciatura: Matemática
Nome: Alessandro Cravo da Costa
Cargo/Função: Docente
Sede: Etec Rubens de Faria e Souza, professor indeterminado.
Graduação: Engenharia da Computação.
Licenciatura: Esquema I em Engenharia da Computação.
Nome: Alex de Sá Martins
Cargo/Função: Docente
Sede: Etec Armando Pannunzio, professor indeterminado.
Técnico: Mecatrônica
Graduação: Engenharia Elétrica.
Licenciatura: Esquema I em Engenharia Elétrica.
Nome: Alexandre Vieira Gibim
Cargo/Função: Docente
Sede: Etec Rubens de Faria e Souza, professor indeterminado.
Licenciatura: Educação Física.
Pós-graduação: Exercício Físico Aplicado à Reabilitação Cardíaca e a Grupos Especiais/Personal
Training: Metodologia da Preparação Física Personalizada.
Nome Ana Cláudia Bento
Cargo/Função: Docente
Sede: Etec Armando Pannunzio, professor determinada.
Licenciatura: Geografia
Nome: Ana Paula Ribas Oliveira
Cargo/Função: Docente
Sede: Etec Fernando Prestes, professora indeterminada.
Licenciatura: História.
Pós-Graduação: Gestão Escolar (Administração, Supervisão e Orientação)
Nome: Andrea Maria Fieri Silva
Cargo/Função: Docente
Sede: Etec Fernando Prestes
Técnico em Processamento de Dados
Graduação: Análise de Sistemas
Licenciatura: Esquema I em Informática
Nome: Antonio Marcos Fiel
Cargo/Função: Docente
Sede: Etec Fernando Prestes, professor indeterminado.
Graduação: Administração
Licenciatura: Esquema I em Administração
Pós-graduação: Tecnologia da Qualidade.
Nome: Camila Mantovani Dias
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Cargo/Função: Docente
Sede: ETEC PROFº ELIAS MIGUEL JR., professor determinado.
Licenciatura: Ciências Sociais.
Mestrado: Educação.
Nome: Carlos Henrique Vieira
Cargo/Função: Docente
Sede: Etec Armando Pannunzio, professor indeterminado.
Graduação: Administração.
Licenciatura: Esquema I em Administração
Nome: Carlos Vanderlei Garcia
Cargo/Função: Docente
Sede: Etec Rubens de Faria e Souza, professor indeterminado
Graduação: Tecnologia Mecânica ¬Modalidade Oficinas
Licenciatura: Esquema I em Mecânica
Pós-Graduação: Administração da Produção e Materiais
Nome: Christian Scholz Mathias
Cargo/Função: Docente
Sede: Etec Armando Pannunzio, professor determinado
Graduação: Engenharia Elétrica

Nome: Cláudia Thomaz de Aquino Greghi
Cargo/Função: Docente
Sede: Etec Prof. Elias Miguel Jr., professora indeterminada
Graduação: Administração
Licenciatura: Esquema I em Administração/Contabilidade/Economia
Pós-Graduação: Planejamento, Implem. e Gestão da Educação a Distância
Nome: Clóvis Augusto Bismara
Cargo/Função: Docente
Sede: Etec Armando Pannunzio, professor indeterminado.
Técnico: Mecatrônica
Graduação: Engenharia Elétrica.
Licenciatura: Esquema I em Engenharia Elétrica.
Pós-graduação: Mecatrônica.
Nome: Daniela Carolina Gali Pinheiro
Cargo/Função: Docente
Sede: Etec Armando Pannunzio, professora indeterminada.
Técnico: Magistério
Licenciatura: Letras Português/Espanhol
Pós-graduação: Docência do Ensino Superior
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Nome: Daniela Duarte Thimm
Cargo/Função: Docente
Sede: Etec Armando Pannunzio, professora determinada
Graduação: Ciência Econômicas
Licenciatura: Esquema I
Nome: Daniela de Abreu Teixeira
Cargo/Função: Docente
Sede: Etec de Mairinque, professora indeterminada.
Licenciatura: Letras Português
Nome: Diego Bianchi Macedo
Cargo/Função: Docente
Sede: Etec Armando Pannunzio, professor indeterminado.
Graduação: Engenharia Elétrica
Nome: Edison Blaz Martinez
Cargo/Função: Docente
Sede: Etec Armando Pannunzio, professor indeterminado.
Graduação: Engenharia Elétrica
Licenciatura: Esqueima I em Engenharia Elétrica
Pós-graduação: Mecatrônica

Nome: Elenilson Beda de Campos
Cargo/Função: Docente
Sede: Etec Armando Pannunzio, professor indeterminado.
Graduação: Engenharia Elétrica
Licenciatura: Esquema I
Pós-graduação: Engenharia Eletrotécnica e Sistemas de Potência
Nome: Elieslei Couto Barbosa
Cargo/Função: Docente
Sede: Etec Prof. Elias MIguel Jr., professor indeterminado.
Licenciatura: Educação Física e Pedagogia
Pós-graduação: Dor e Inflamação
Nome: Elvio Alexandrini Maciel
Cargo/Função: Docente
Sede: Etec Armando Pannunzio, professor indeterminado.
Técnico: Informática.
Graduação: Engenharia de Controle e Automação (Mecatrônica)
Licenciatura: Esquema I em Engenharia de Controle e Automação
Pós-Graduação: Automação e Controle de Processos Industriais e Agroindustriais

Nome: Ernesto Luiz Ribeiro
Cargo/Função: Docente
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Sede: Etec Rubens de Faria e Souza, professor indeterminado.
Técnico: Eletrotécnica
Graduação: Engenharia Elétrica
Licenciatura: Esquema I em Eletricidade
Pós-Graduação: Docência Universitária
Nome: Fábio Armando Rocha
Cargo/Função: Docente
Sede: Etec Armando Pannunzio, professor determinado
Graduação: Administração
Licenciatura: Sociologia
Pós-Graduação: Especialização em Filosofia
Nome: Fábio Francisco
Cargo/Função: Docente
Sede: Etec Armando Pannunzio, professor indeterminado.
Graduação: Administração/Ciências Contábeis
Licenciatura: Esquema I em Administração/ Esquema I em Matemática
Pós-Graduação: Metodologias e Gestão para Educação a Distância
Nome: Fernanda Maisa Soares dos Santos Pinho
Cargo/Função: Docente
Sede: ETEC PROFº ELIAS MIGUEL JR., professor indeterminado.
Licenciatura: Letras / Inglês
Mestrado em Educação.
Nome: Fernando Sander Barbosa de Souza
Cargo/Função: Docente
Sede: ETEC PROFº ELIAS MIGUEL JR., professor determinado.
Licenciatura: Educação Física
Nome: Flaviana Barros Luna Moysés
Cargo/Função: Docente
Sede: Etec de Piedade, Professora indeterminada.
Licenciatura: Letras Português / Espanhol.
Pós-Graduação: Língua Espanhola: Expressão da Oralidade e da Escrita.
Nome: Gisele da Silva Castanharo
Cargo/Função: Docente
Sede: Etec Prof. Elias Miguel Jr., professora indeterminada.
Técnico em Segurança do Trabalho/ Magistério
Graduação: Administração
Licenciatura: Esquema I em Administração
Pós-graduação: Gestão Pública Municipal/Psicopedagogia Institucional
Nome: Giuliano Ugo Camargo Ayres
Cargo/Função: Docente
Sede: Etec Rubens de Faria e Souza, professor indeterminado.
Técnico: Telecomunicações
Graduação: Engenharia Elétrica
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Licenciatura: Esquema I em Engenharia Elétrica
Nome: Guilherme Raphael Camargo Arcanjo Silva
Cargo/Função: Docente
Sede: Etec Armando Pannunzio, professor determinado.
Licenciatura: Ciências Biológicas
Nome: Ivani Torres Braghetti
Cargo/Função: Docente
Sede: Etec Fernando Prestes, professora indeterminada.
Licenciatura: Educação Artística com Hab. em Desenho
Nome: Jaciomar Alves Tavares
Cargo/Função: Docente
Sede: Etec Armando Pannunzio, professor indeterminado.
Graduação: Engenharia Química
Licenciatura: Física/ Esquema I em Engenharia Química
Mestrado: Química
Nome: Jaqueline da Silva Bonadia
Cargo/Função: Docente
Sede: Etec. Prof° Elias Miguel Jr., Professora indeterminada.
Graduação: Administração
Licenciatura: Esquema I em Administração
Pós-Graduação: MBA em Logística
Nome: Jorge Fritz Ladvanszky
Cargo/Função: Docente
Sede: Etec Rubens de Faria e Souza, professor indeterminado.
Graduação: Engenharia Elétrica
Licenciatura: Esquema I em Eletricidade
Pós-Graduação: Administração da Produção e Materiais
Nome: José Antonio Micheletti
Cargo/Função: Docente
Sede: Etec Armando Pannunzio, professor indeterminado.
Graduação: Engenharia Elétrica
Licenciatura: Esquema I em Engenharia Elétrica
Pós-graduação: MBA Executivo em Gestão Empreendedora de Negócios/ Administração de Marketing
Nome: José Francisco Loula Nunes
Cargo/Função: Docente
Sede: ETEC FERNANDO PRESTES, professor indeterminado.
Graduação: Tecnologia em Projetos Mecânicos
Licenciatura: Esquema I em Mecânica
Pós-graduação: Metodologia do Ensino na Educação Superior
Nome: Juliana Cristina Gardenal Amaral
Cargo/Função: Docente
Sede: ETEC DARCY PEREIRA DE MORAIS, professor indeterminado.
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Graduação: Direito/Relações Internacionais
Nome: Juliano Rodrigues Machado
Cargo/Função: Docente
Sede: Etec Rubens de Faria e Souza, professor indeterminado.
Técnico: Eletrotécnica.
Graduação: Engenharia Elétrica
Pós-graduação: MBA Gestão Estratégica de Negócios
Nome: Kelly Sumie Abe Watanabe
Cargo/Função: Docente
Sede: Etec Armando Pannunzio, professor determinado.
Graduação: Engenharia Elétrica
Licenciatura: Matemática
Pós-Graduação: Engenharia de Segurança do Trabalho
Nome: Leticia Messias Ribeiro
Cargo/Função: Docente
Sede: Etec Armando Pannunzio, professora determinada.
Licenciatura: Ciências Sociais com Habilitação em História.
Nome: Lilian Aparecida Souza Dancingelo
Cargo/Função: Docente
Sede: Etec Fernando Presetes
Graduação: Ciências Contábeis
Licenciatura: Esquema I em Contabilidade
Pós-graduação: MBA em Controladoria e Finanças
Nome: Lucas de Agostini Zago
Cargo/Função: Docente
Sede: Etec de Piedade, professor indeterminado.
Licenciatura: Matemática/Pedagogia
Pós-graduação: Especialização de Ensino de Matemática no Ensino Médio/Ed. Especial Inclusiva
Nome: Lucas de Paula Nascimento
Cargo/Função: Docente
Sede: Etec de Piedade, professor indeterminado.
Técnico em Secretariado
Graduação: Administração/Hotelaria
Licenciatura: Esquema I em Administração
Nome: Luiz Alberto Agasi
Cargo/Função: Docente
Sede: Etec Armando Pannunzio, professor indeterminado.
Graduação: Direito/ Ciências Biológicas Modalidade Médica
Licenciatura: Esquema I em Ciências Biomédicas/ Pedagogia/ Esquema I em Direito
Pós-Graduação: Planejamento e Gestão da Educação Profissional
Nome: Luiz Antonio Dias da Palma
Cargo/Função: Docente
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Sede: ETEC ARMANDO PANNUNZIO, professor indeterminado
Técnico em Eletrotécnica
Graduação: Engenharia Elétrica
Licenciatura: Esquema I em Energia Elétrica
Pós-Graduação: Docência em Ensino Superior
Nome: Márcia Cristina Cordeiro Toledo da Silva
Cargo/Função: Docente
Sede: Etec de Porto Feliz, professora indeterminada.
Técnico: Magistério
Graduação: Ciências Contábeis
Licenciatura: Pedagogia
Pós-Graduação: Gestão Estratégica de Negócios
Nome: Márcia Helena Moretto Almeida Prado
Cargo/Função: Docente
Sede: Etec Rubens de Faria e Souza, Professora indeterminada
Licenciatura: Letras Português/Inglês
Nome: Marcos Mancio Affonso de Camargo
Cargo/Função: Docente
Sede: Etec Darcy Pereira de Morais, professor indeterminado.
Graduação: Direito.
Licenciatura: Geografia/Esquema I - Pós-graduação: Direito Constitucional
Nome: Marcos Tadeu Cassar Vieira
Cargo/Função: Docente
Sede: Etec Prof. Elias Miguel Jr., professor indeterminado
Graduação: Engenharia Elétrica
Licenciatura: Esquema I em Matemática
Pós-Graduação: Psicopedagogia Institucional e Clínica
Nome: Maria de Fátima Martins
Cargo/Função: Docente
Sede: Etec Prof. Elias Miguel Jr. professora indeterminada.
Magistério
Graduação: Tecnologia em Marketing
Pós-graduação: MBA em Gestão Estratégica de Negócios
Nome: Maria José Nicolai Silva Barbero
Cargo/Função: Docente
Sede: Etec Rubens de Faria e Souza, professora indeterminada.
Graduação: Letras Tradutor Inglês/Português
Licenciatura: Letras
Pós-Graduação: Didática e Metodologia do Ensino Superior

Nome: Maria Tereza Bertin
Cargo/Função: Docente
Sede: Etec Rubens de Faria e Souza, professora indeterminada
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Licenciatura: Ciências Biológicas
Nome: Marina Helena Pereira Vieira
Cargo/Função: Docente
Sede: Etec Armando Pannunzio, professora indeterminada.
Graduação: Administração.
Nome: Milton César Bilbau
Cargo/Função: Docente
Sede: Etec Rubens de Faria e Souza, professor indeterminado.
Graduação: Engenharia Mecânica
Licenciatura: Esquema I em Engenharia Mecânica
Pós-Graduação: Engenharia da Qualidade
Nome: Nilza Pereira dos Santos de Oliveira
Cargo/Função: Docente
Sede: Etec Julio de Mesquita, professora indeterminada.
Licenciatura: Letras Português / Inglês.
Pós-graduação: Docência do Ensino Superior

Nome: Odoir Moreno Maturana Junior
Cargo/Função: Docente
Sede: Etec Fernando Prestes, professor determinado
Licenciatura: Letras Português/Inglês
Nome: Paula Fabiana da Silva Aguero
Cargo/Função: Docente
Sede: Etec Profº Elias Miguel Jr., professora indeterminada.
Técnico: Processamento de Dados
Graduação: Análise de Sistemas.
Licenciatura: Esquema I em Informática.
Nome: Paulo Aires Pimenta Junior
Cargo/Função: Docente
Sede: Etec Prof. Elias Miguel Jr. professor indeterminado.
Licenciatura: Geografia/Pedagogia
Pós-Graduação: Educação Empreendedora/MBA em Gestão de Projetos e Processos Gerenciais
Nome: Paulo Antonio Simões
Cargo/Função: Docente
Sede: Etec Armando Pannunzio, professor indeterminado.
Graduação: Engenharia Elétrica
Licenciatura: Esquema I

Nome: Paulo Sérgio
Cargo Função: Docente
Sede: Etec Armando Pannunzio
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Graduação: Administração
Nome: Renata Alves de Lima Brosco
Cargo/Função: Docente
Sede: Etec Fernando Prestes, professora indeterminada.
Graduação: Análise de Sistemas
Licenciatura: Esquema I em Informática
Pós-Graduação: Tecnologias em Educação à Distância
Nome: Renato Dantas Nascimento
Cargo/Função: Docente
Sede: Etec Rubens de Faria e Souza, professor indeterminado.
Graduação: Tecnologia em Mecânica - Modalidade Projetos.
Nome: Renato Lúcio Sarmento
Cargo/Função: Docente
Sede: Etec Fernando Prestes, professor indeterminado.
Graduação: Engenharia Mecânica
Licenciatura: Física
Nome: Rodrigo Horikawa Watanabe
Cargo/Função: Docente
Sede: Etec Armando Pannunzio, professor indeterminado.
Técnico: Eletrônica
Graduação: Engenharia Elétrica
Licenciatura: Esquema I em Engenharia Elétrica
Mestrado: Engenharia Elétrica
Nome: Rudnei Barbosa
Cargo/Função: Docente
Sede: Etec Armando Pannunzio
Graduação: Engenharia de controle e Automação /Tecnologia em Instrumentação e Controle
Pós-Graduação: MBA em Gerenciamento de Projetos
Nome: Sandra Mara de Souza Almeida
Cargo/Função: Docente
Sede: ETEC PROFº ELIAS MIGUEL JR., professora determinada
Graduação: Administração
Nome: Solenio Augusto Araujo
Cargo/Função: Docente
Sede: Etec Rubens de Faria e Souza, professor indeterminado
Graduação: Engenharia Elétrica
Licenciatura: Esquema I

Servidor Administrativo
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É o ativo mais valioso de nossa instituição, que dá suporte as atividades de ensino
aprendizagem. O objetivo da Etec Armando Pannunzio é que todos os servidores sejam pessoas
envolvidas e responsáveis pela qualidade de ensino que se propõe a oferecer (vide missão).
Porém, é preciso ressaltar que o quadro de servidores Administrativos da Etec Armando
Pannunzio ainda encontra-se incompleto, aguardando realização de concurso público pelo Centro
Paula Souza. Para suprir, de imediato, as necessidades da Etec Armando Pannunzio são necessários
ainda, dois agentes técnicos administrativos.

Nome: Adriana Maria Eugenio Latance
Cargo/Função: Administrativo
Atividades: Diretora de Serviços Administrativos
Nome: Aline Gaete Sewaybricker
Cargo/Função: Administrativo
Atividades: Assistente Técnico Administrativo I
Nome: Cláudia Suzete Bazante
Cargo/Função: Administrativo
Atividades: Agente Técnico e Administrativo
Nome: Cristiane Malago Neiro Barros
Cargo/Função: Administrativo
Atividades: Agente Técnico e Administrativo (Recreacionista)
Nome: Gabriel Paulino
Cargo/Função: Auxiliar de Docentes
DAS ATRIBUIÇÕES DE AUXILIAR DE DOCENTE:
a) instruir alunos na execução das práticas operacionais específicas de tarefas nos laboratórios e nas
oficinas, orientando-os nas técnicas de utilização de máquinas, ferramentas, instrumentos, aparelhos,
etc., para habilitá-los à análise do desempenho na execução de uma tarefa;
b) efetuar demonstração das técnicas operacionais, manipulando ferramentas, máquinas,
instrumentos e equipamentos;
c) fornecer dados e informações necessárias ao trabalho de cada aluno, para possibilitar o
desenvolvimento das operações dentro das especificações exigidas;
d) interpretar e explicar, individualmente ou em grupo, detalhes de desenho ou das especificações
escritas para orientação do aluno sobre o roteiro e a forma correta da execução do trabalho;
e) fornecer dados necessários ao trabalho de cada aluno para possibilitar o desenvolvimento do
trabalho dentro das especificações exigidas;
f) diligenciar no sentido de que os alunos se utilizem adequadamente das máquinas, ferramentas,
instrumentos, equipamentos, etc.;
g) providenciar a preparação do local de trabalho, dos materiais, ferramentas, instrumentos, máquinas
e equipamentos a serem utilizados, verificando as condições dos mesmos, o estado de conservação de
todos os equipamentos e cuidados de segurança dos alunos, para assegurar a execução corretadas
tarefas e operações programadas;
h) observar e fazer observar, permanentemente, as normas de higiene e segurança do trabalho em
todos os locais.
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i) comunicar ao superior hierárquico as irregularidades e os problemas constatados, de qualquer
ordem;
j) colaborar para o bom funcionamento dos laboratórios e das oficinas;
k) cuidar da preparação dos materiais de consumo, nos laboratórios, quando originários do
almoxarifado;
l) providenciar e/ou confeccionar corpos de prova para ensaios de materiais de uso nos laboratórios e
nas oficinas;
m) participar de reuniões sempre que convocado;
n) manter-se atualizado com o desenvolvimento técnico, científico ou cultural, relativo ao seu campo
de atividade;
o) frequentar os treinamentos e cursos de atualização, extensão e outros promovidos pela Unidade de
Ensino;
p) cuidar da instalação, manutenção e reparação de máquinas, equipamentos e instalações de
laboratórios;
q) cuidar da organização do setor de manutenção e almoxarifado pertencentes aos laboratórios e suas
instalações;
r) colaborar nos trabalhos gerais de instalação, manutenção e reparação, realizados na Unidade de
Ensino;
s) zelar pela manutenção e conservação das máquinas, ferramentas, instalações e equipamentos de
trabalho;
t) colaborar com o docente em programas de extensão universitária à comunidade;
u) acompanhar e auxiliar o professor no desenvolvimento de aulas práticas e em outras atividades
didáticas que requeiram seu trabalho profissional;
v) cumprir e fazer cumprir as normas próprias dos laboratórios, oficinas, setores agropecuários, de
campos, etc.;
x) organizar e preparar ambientes didáticos (laboratórios, oficinas, campo, setores agropecuários, etc.)
destinados às aulas práticas na organização curricular dos cursos;
w) proceder às manutenções corretivas e preventivas nos equipamentos, de acordo com
procedimentos padronizados;
y) desempenhar outras atividades correlatas, e afins, estabelecidas pelas unidades de ensino e em
regulamentação própria.
Nome: Juliane Aparecida Glauser Lucas
Cargo/Função: Administrativo
Atividades: Assistente Administrativo
Nome: Karina Francischet Vale
Cargo/Função: Administrativo
Atividades: Agente Técnico e Administrativo
Nome: Maria Cecília Schonfelder
Cargo/Função: Administrativo
Atividades: Agente Técnico e Administrativo
Nome: Mariane Franco Rocha Garcia
Cargo/Função: Outros
Atividades: Funcionária mantida em convênio com a Prefeitura Municipal de Sorocaba. Auxilia no
Departamento de Recursos Humanos.
Nome: Sandra Regina Aparecida Covos Blas
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Cargo/Função: Administrativo
Atividades: Diretora de Serviços Acadêmicos
Nome: Ariana Isabele Santos
Cargo/Função: Estagiário
Atividades: Atividades: Estagiário de administração na Biblioteca da escola.

Recursos físicos:
A Etec Armando Pannunzio está localizada no bairro da Parada do Alto, onde funcionava
anteriormente a Escola Estadual Josefa Rodrigues Maldonado.
O prédio, devido ao convênio do Centro Paula Souza com a Prefeitura de Sorocaba, foi
totalmente reformado e adequado para receber a nossa Etec.
Com uma área total de 2490,01 m 2, possui 12 laboratórios que ocupam uma área de 630,42
m , 6 salas de aula com 360,59 m 2 de área construída, uma biblioteca com 125,84 m 2, além das demais
dependências que serão descritas abaixo.
2

Áreas Etec Armando Pannunzio
Pavimento

Descrição
Laboratório Metrologia
Laboratório Pneumática
Laboratório Instrumentação Analítica
Almoxarifado Protocolo Hart
Laboratório Protocolo Hart
Biblioteca
Diretoria Acadêmica

Térreo

Secretaria
Pátio coberto
Cozinha – Merenda
Dispensa Cozinha
Cantina
Dispensa
Cozinha – Funcionários
Almoxarifado
Quadra coberta
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WC Masculino Aluno
WC Feminino Aluno
WC Feminino Professoras
WC Masculino Professores
WC Feminino Aluno Portador de Necessidades Especiais
(PNE)
WC Masculino Aluno Portador de Necessidades Especiais
(PNE)
Vestiário Feminino
Vestiário Masculino
WC Guarita

Pavimento

Descrição
Laboratório Informática l
Laboratório Informática ll
Laboratório CLP
Laboratório Informática lll
Laboratório Eletrônica Analógica
Laboratório Instr. Eletro Digital
Laboratório Eletricidade
Área Administrativa (Direção, Diretoria de Serviço, Departamento de
Pessoal)

1º Andar

Coordenação de Área
Coordenação Pedagógica
Vestibulinho e Observatório
Sala dos Professores
Servidor
WC Feminino Aluno
WC Feminino Aluno Portador de Necessidades Especiais (PNE)
WC Feminino Administrativo
WC Masculino Administrativo

Pavimento

Descrição
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06 Salas de Aula
01 Auditório
2º Andar
WC Masculino Aluno
WC Masculino Aluno Portador de Necessidades Especiais (PNE)

RECURSOS MATERIAIS
Salas de Aula/Auditório
Sala I

Sala II

Sala III

39 Carteira Escolar

39 Carteira Escolar

40 Carteira Escolar

40 Cadeira Escolar

40 Cadeira Escolar

41 Cadeira Escolar

1

Mesa Computador

1

Mesa Computador

1

Mesa Computador

1

Computador Completo

1

Computador Completo

1

Computador Completo

1

Quadro Branco 4,00 x 1,20m

1

Ventilador Parede

1

Suporte Projetor

1

Suporte Projetor

1

Suporte Projetor

1

Quadro Retratil Projetor

1

Projetor

1

Projetor

1

Ventilador

1

Quadro Retratil Projetor

1

Quadro Retratil Projetor

1

Quadro Branco 4,00 x 1,20 m

1

Ventilador Parede

1

Quadro Branco 4,00 x 1,20 m

Sala IV

Sala V

Sala VI

40 Carteira Escolar

40 Carteira Escolar

40 Carteira Escolar

39 Cadeira Escolar

41 Cadeira Escolar

41 Cadeira Escolar

1

Mesa Computador

1

Mesa Computador

1

Mesa Computador

1

Ventilador

1

Computador Completo

1

Computador Completo

1

Quadro Branco 4,00 x 1,20 m 1

Quadro Branco 4,00 x 1,20m

1

Ventilador Parede

1

Computador Completo

1

Ventilador Parede

1

TV 32" pol.

1

TV 32" pol.

1

Quadro Branco 2,00 x 1,20m

Auditório
40 Cadeira c/ Prancheta
2

Mesa Computador

1

Aparelho de Som Philco

1

Caixa de Som Acústica

1

Ventilador Parede

1

Quadro Branco 4,00 x 1,20 m

Computador Completo: Mouse, Teclado, Caixas de Som, Monitor, CPU e Estabilizador.
Laboratórios
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Eletrônica Digital
7

Conjunto Didático p/ estudo

1

Armário grande Aço: 126 Sistema de Treinamento Educacional. 14 Protoboard; 14
Conjuntos de fios c/ 20 cada.

22 Poltrona s/ Braço
1

Quadro Branco 4x1,20m

1

Ventilador Parede

1

Mesa Computador

Eletrônica Analógica
7

Conjunto Didático, estudo e treinamento em Eletrônica Analógica

1

Mesa Computador

22 Poltrona s/ Braço
1

Ventilador Parede

1

Quadro Branco

Informática I
20 Computador Completo
21 Mesa Computador
21 Poltrona s/ Braço
1

Ventilador Parede

1

Quadro Branco 4 x 1,20 m

Informática II
19 Computador Completo
21 Mesa Computador
21 Poltrona s/ Braço
1

Ventilador Parede

Informática III
9

Computador Completo

22 Poltrona s/ Braço
1

Mesa Computador

1

Ventilador Parede

1

Quadro Branco 4 x 1,20 m

Servidor
1

Servidor HP

1

RACK 72U

Computador Completo: Mouse, Teclado, Caixas de Som, Monitor, CPU e Estabilizador.
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Inventário de Patrimônio

Metrologia

1

Ventilador Parede

1

Projetor de perfil - Bloco em "V"

1

Durometro analógico para ensaio de dureza rockwell (com 02 caixas com pesos,
esferas e níveis; e um microscópio)

1

Armário grande de aço com:

4

Bomba manual pneumática - tipo portátil sem manômetro, range de pressão 0 a 45
psi

4

Bomba manual pneumática - tipo portátil sem manômetro, range de pressão 0 a 500
psi

5

Relógio comparador analógico cap. 0 - 10mm

2

Esquadro combinado

5

Esquadro de precisão com base medindo 150 x 100mm

5

Esquadro de precisão com base e fio medindo 150 x 100mm

10 Paquímetro mecânico universal 0,02mm x 0,001 Cap.150mm/6"
10 Paquímetro mec. Universal +/- 0,05mm ou 1/128" Reg. 150mm/6"
2

Paquímetro mec. c/ relógio 0,02mm exat. +/- 0,03mm Cap. 150mm

2

Paquímetro eletrônico med. de dentes de engrenagens 1 a 25 (SPE 090504

2

Paquímetro dig. med. dentes de engrenagens 0,01mm x 0,0005" Cap. 5-50mm (SPE
090505)

2

Paquímetro eletrônico res. 0,01mm x 0,0005" Cap. 0-150mm/6

1

Paquímetro digital ext. res 0,01mm x 0,0005" Exat. +/- 0,02mm Cap. 200mm/8"

4

Paquímetro dig. de prof. res. 0,01mm x 0,0005" Cap. 150mm/6" *(com: 04 cabos, 04
interface e 01 carregador) para interligar ao computador

2

Micrometro ext. res. 0,01mm exat. +/- 0,003 Cap. 50-75mm

2

Micrometro ext. res. 0,01mm exat. +/- 0,002mm Cap. 75-100mm

2

Micrometro Cap. 50-75mm res. 0,01mm exat. +/- 0,003mm

1

Micrometro dig. Res. 0,001mm / 0,00005" Cap. 25-30mm exat. +/- 0,003mm
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Inventário de Patrimônio

Metrologia

2

Micrometro ext. dig. Res. 0,001mm exat. +/- 0,001mm Cap. 0-25mm

3

Suporte para relógio comparador 50 x 60 mm

1

Medidor de rugosidade portátil (Com uma caixa contendo: tiragem, padrão, chave
alien, fenda, 02 suporte, 01 cabo e 01 bobina)

1

Medidor de camada digital

22 Poltrona s/ Braço
1

Mesa Computador

Pneumática

CLP Redes Industriais

15

Poltrona s/ Braço

3

Computador Completo s/ Caixa Som

1

Mesa Computador

3

Conjunto Didático p/ Ensaios CLP

7

Computador Completo

1

Mesa Computador

7

Conjunto Didática para prática em
23
Pneumática

Poltronas s/ Braços

1

Ventilador Parede

1

Quadro Branco 4 x 1,20 m

1

Quadro Branco 4x 1,20 m

1

Ventilador Parede

Instrumentação Analítica

Protocolo Hart

1

Mesa Computador

1

Mesa grande retangular

4

Demokit Hart

16

Poltrona S/ Braço

15

Poltrona s/ Braço

1

Computador completo

1

Ventilador Parede

1

Mesa Computador

1

Planta didática Hart

1

Ventilador Parede

Obs: Não tem mesas, são bancadas fixas.

Eletricidade
1

Mesa Computador

22

Poltrona s/ Braço

1

Ventilador Parede

3

Maletas Treinamento
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Setores Administrativos

Material e Patrimônio

Biblioteca

2

12

Pratileira Biblioteca

2

Armário Aço Porta Correr
Pratileira Biblioteca

8

Mesa Redonda

1

Mesa Ilha c/ Gaveteiro

7

Mesa Computador

1

Poltrona Diretor

4

Mesa Escrivaninha

1

Poltrona c/ Braço

10

Cadeira Escolar

1

10

Cadeira Escolar Estofada

1

Computador Completo
Impressora HP 3015

1

Poltrona Diretor

1

Aparelho de FAX

1

Poltrona c/ Braço

2

Mesa Escrivaninha

1

Ventilador Parede

1

1

Ventilador de Pé

1

Quadro Feltro
Bebedouro Garrafão

1

Armário Aço Porta Correr

1

Mesa Impressora

1

Computador Completo

1

Arquivo de Aço 4 Gavetas

1

1

Ventilador Parede

1

Impressora Samsung SCX 4833
Bebedouro Garrafão

Secretaria

Departamento Pessoal

1

Mesa Grande Retangular

2

Mesa Ilha c/ gaveteiro

1

Mesa Ilha (Sem Gaveteiro)*

1

Mesa Impressora

1

Mesa Escrivaninha

1

Mesa Computador

1

Mesa Computador

1

Mesa Escrivaninha

2

Armário Grande Madeira

1

Poltrona s/ Braço

3

Mesa Impressora

1

Poltrona c/ Braço

1

Poltrona S/ Braço

2

Poltrona Diretor

2

Poltrona Diretor

1

Impressora Multifuncional HP K8600

1

Poltrona C/ Braço

1

Impressora Officejet Pro k8600

2

1

Ventilador de Pé

1

Computador Completo
Impressora HP 3015

1

Arquivo de Aço

1

Ventilador de Pé

2

Armário Grande Madeira

Corredor Diretoria

2

Telefone Intelbras

1

Longarina 4 Cadeiras

1

Aparelho Pabx

1

Quadro Feltro

2

Computador Completo

1

Quadro de Avisos (Feltro)
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Diretoria

Sala Relação Escola / Empresa

2

Mesa Ilha c/ gaveteiro

2

Mesa Escrivaninha

1

Computador Completo

2

Poltrona s/ Braço

2

Armário Madeira Pequeno

2

Mesa Computador

2

Poltrona c/ braço

1

Armário Pequeno Madeira

1

Gaveteiro*

2

Telefone de Ramal

1

Ventilador Parede

2

Computador Completo

2

Poltrona Diretor

1

Ventilador de Pé

Sala dos Professores

Coordenação Pedagógica

1

Mesa Computador

1

Armário Aço Porta Correr

1

Computador Completo

2

Poltrona s/ Braço

8

Poltrona s/ Braço

1

Poltrona Diretor

2

Quadro Feltro

2

Mesa Computador

2

Mesa Grande Retangular

1

Mesa Escrivaninha

3

Longarina 4 Cadeiras

1

Ventilador de Pé

1

Bebedouro Garrafão
Armário
de
Aço
compartimentos)
Ventilador Parede

1

Impressora Officejet Pro k8600

1

Computador Completo

1

Telefone Intelbras

2
1

(20

Diretoria de Serviços

Coordenação de Área

1

Mesa ilha c/ gaveteiro

2

Mesa Escrivaninha

1

Mesa Impressora

2

Poltrona c/ Braço

2

Poltrona Diretor

3

Mesa Computador

1

Impressora Officejet Pro k8600

1

Armário Grande Madeira

1

Armario Pequeno Madeira

1

Impressora HP 3015

1

Telefone IntelBras

1

Telefone IntelBras

1

Computador Completo

2

Computador Completo

1

Ventilador Parede

1

Ventilador de Pé

1

Poltrona s/ Braço
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Arquivo Permanente
Sala Reunião
1

Mesa Redonda

Secretaria
3
Arquivo de aço 4 Gavetas

5

Poltrona c/ braço

1

Bebedouro Garrafão

1

Ventilador Parede

2

Mesa Escrivaninha

Corredor Entrada Recepção

Copa

1

Longarina 4 Cadeiras

1

Mesa Computador

6

Quadro Feltro

1

Bebedouro Garrafão

Diretora Acadêmica

Cozinha - Funcionários

1

Mesa Ilha c/ Gaveteiro

1

Geladeira

1

Mesa Impressora

1

Fogão

1

Poltrona Diretor

1

Botijão de Gás

1

Poltrona s/ Braço

1

Pratileira de Biblioteca

1

Impressora Officejet Pro k8600 1

Microondas

1

Armário Pequeno Madeira

1

Mesa Retangular Média

1

Computador Completo

1

Mesa Redonda

1

Ventilador de Pé

4

Cadeira Escolar Estofada

Guarita

Almoxarifado (Depósito)

1

Poltrona s/ Braço

1

Cadeira Escolar

1

Carteira Escolar

1

Mesa Computador

1

Ventilador

1

Telefone Intelbras

5

Armário grande de aço

COMENTÁRIOS:
Conforme padronização do tipo e quantidade necessária de instalações e equipamentos dos
laboratórios das habilitações profissionais – Eixo Tecnológico: Controle e Processos Industriais –
Habilitação Profissional Técnica de Nível Médio: Técnico em Automação Industrial.
Estamos com déficit:
- Conjunto didático para estudos de redes de comunicação industrial e sistema de supervisão (7 peças)
- Planta de controle de processo industrial com sistema de supervisão local e via web (1 peça)
- Equipamentos para fins didáticos para ensaios de eletrônica de potência (7 peças)
- Equipamento para estudo de instalações elétricas em edifícios e residências inteligentes (7 peças)
- Conjunto didático – robô (1 peça)
Na ausência destes equipamentos, as aulas estão sendo, exclusivamente teóricas, com visitas
a empresas que disponibilizem tais observações, quando estritamente necessário.
Outro importante setor, com déficit, na Etec Armando Pannunzio é a Biblioteca.
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Por se tratar de uma escola ainda “jovem” no Centro Paula Souza, a Etec Armando Pannunzio
está com seu acervo ainda em construção. Busca, através de parcerias e doações, a captação de livros
para sua ampliação.
Se faz necessário reiterar, a necessidade de aquisição de livros direcionados às disciplinas
técnicas e do Ensino Médio, essenciais para a manutenção da qualidade de ensino prestado por esta
instituição.

RECURSOS FINANCEIROS:
A Etec Armando Pannunzio tem como fonte de recursos financeiros que possibilitam o
desenvolvimento das atividades da escola o Centro Paula Souza e a APM da escola, assim distribuídos:
FONTE

TIPO

Centro Paula Souza
APM Etec de Sorocaba

Conta adiantamento
Doações/parcerias

VALOR MENSAL
(R$)
3.800,00
3.000,00

SERVIÇOS TERCERIZADOS:
Todas as atividades de Serviços Terceirizados desta Unidade Escolar são de responsabilidade
da Diretora de Serviços Administrativos, Adriana Maria Eugenio Latance, e encontram-se vigentes até
o final do ano de 2019.
Serviços de Limpeza
EMPRESA
Grupo Partner

SERVIDOR
Diva Silvério Muniz

FUNÇÃO
Auxiliar de Limpeza

Grupo RCA

Abdom Matheus da Silva

Auxiliar de Limpeza

Grupo RCA

Lislaine Aprecida Meatto

Auxiliar de Limpeza

Grupo RCA

Vera Lucia Rodrigues

Auxiliar de Limpeza

85

Serviço de Vigilância
EMPRESA

SERVIDOR

Dunbar Engenharia da Segurança

Celso Vieira Pinto Araujo

Dunbar Engenharia da Segurança

Denilson Cardoso

Dunbar Engenharia da Segurança

Itala Dayane Silva Gomes

Dunbar Engenharia da Segurança

Marcelo Francisco de Oliveira

Dunbar Engenharia da Segurança

Sandra C. Martins de Oliveira

Dunbar Engenharia da Segurança

Sérgio Alexandre Cardoso

Merenda

EMPRESA

SERVIDOR

COMIDA CASEIRA

Agnes Leite Moreira

COMIDA CASEIRA

Ieda Maria da Veiga Albuquerque

COMIDA CASEIRA

Gabrieli Batista de Albuquerque
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COLEGIADOS, ORGANIZAÇÕES E INSTITUIÇÕES AUXILIARES – 2017
Associação de Pais e Mestres (APM)

A APM da Etec Armando Pannunzio é uma instituição auxiliar da escola, terá por finalidade
colaborar no aprimoramento do processo educacional, na assistência ao escolar e na integração
família-escola-comunidade.
Toma como proposta:
- Colaborar com a direção do estabelecimento para atingir os objetivos educacionais propostos pela
escola;
- Representar as aspirações da comunidade e dos pais de alunos junto à escola;
- Mobilizar os recursos humanos, materiais e financeiros da comunidade, para auxiliar a escola, no que
diz respeito:
* Melhoria do ensino
* Desenvolvimento de atividades de assistência ao escolar carente, nas áreas socioeconômicas e de
saúde;
* Conservação e manutenção do prédio, máquinas e equipamentos e das instalações técnicas;
* Programação de atividades culturais e lazer; e
* Favorecer o entrosamento entre pais, alunos e professores.

Constituição da APM para o período 2019/2020

Paula Fabiana da Silva Aguero

Diretor Executivo

Lucas de Agostini Zago

Vice-Diretor Executivo

Karina Francischet Vale

Secretária

Marisol Masedo

Diretora Financeira

Lucas de Paula Nascimento

Vice-Diretor Financeiro

Aline Gaete Sewaybricker Camargo

Diretora de Patrimônio

Ana Paula Ribas Oliveira

Diretora cultural, esportivo e social

Conselho Fiscal:
Renata Alves de Lima Brosco
Adriana Maria Eugenio Latance
Fernando Sander Barbosa de Souza
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Conselho de Escola

Segundo o MEC, o Conselho Escolar é constituído por representantes de pais, estudantes,
professores, demais funcionários, membros da comunidade local e o diretor da escola. Cada escola
deve estabelecer regras transparentes e democráticas de eleição dos membros do conselho.
Ainda, conforme o REGIMENTO COMUM DAS ESCOLAS TÉCNICAS ESTADUAIS DO CENTRO
ESTADUAL DE EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA PAULA SOUZA, Artigo 11 - As atribuições deste
Conselho são:
I - Deliberar sobre:
- A proposta pedagógica da escola;
- As alternativas de solução para os problemas administrativos e pedagógicos;
- As prioridades para aplicação de recursos gerados pela escola e instituições auxiliares.
II - Propor ao CEETEPS a extinção ou a criação de cursos;
III - Aprovar o Plano Plurianual de Gestão e o Plano Escolar;
IV - Apreciar os relatórios anuais da escola, analisando seu desempenho diante das diretrizes e metas
estabelecidas.
O Conselho de Escola poderá ser convocado pela Direção para manifestar-se sobre outros temas de
interesse da comunidade escolar.
Portanto, cabe ao Conselho Escolar zelar pela manutenção da escola e participar da gestão
administrativa, pedagógica e financeira, contribuindo com as ações dos dirigentes escolares a fim de
assegurar a qualidade de ensino.
Composição – ANO 2019/2020:

COMUNIDADE ESCOLAR:

MEMBRO:

CARGO:

REPRESENTAÇÃO:

Luiz Alberto Agasi

Diretor

Presidência do Conselho

Sandra Regina A. Covos Blas

Diretora de Serviços acad.

Diretorias de serviços

Adriana Maria E. Latance

Diretora de Serviços adm.

Servidores Administrativos

Edison Blaz Martinez

Professor

Professores

Marisol Masedo

Empresária

Mãe/Pai de Alunos

Fernando Sander Barbosa de Souza

Aluno

Alunos

Lucas de Agostini Zago

Vice - Diretor Executivo APM

Instituições auxiliares - APM
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COMUNIDADE EXTRAESCOLAR:
Aline Gaete Sewaybricker

Ex aluna

Ex aluna

Youzo Watanabe

Membro Diretor

Entidades Assistenciais

Jesse James Latance

Dir. Exec. da AGEM Sorocaba Poder Público

Rosana Portari

Empresária

Vinculada a um dos cursos

Renata Alves de Lima Brosco

Professora

Orientação Educacional

Ana Paula Ribas Oliveira

Professora

Coordenação Pedagógica

Fábio Francisco

Professor

Coord. Classe Desc.

Maria Cecília Schonfelder

Servidora

Secretária do Conselho

OUTROS REPRESENTANTES:

Datas das reuniões para o ano de 2019:
17 de abril
25 de junho
24 de setembro
10 de dezembro
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PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO

MISSÃO:

Desde sua implantação, a Etec Armando Pannunzio assumiu uma ideologia central, uma
premissa que norteia sua atuação, pautada nos valores que guiam sua conduta, desenvolvendo uma
verdadeira "cultura escolar". Uma cultura que define sua dinâmica organizacional na consolidação de
um projeto compartilhado e que está expresso na sua visão, missão e valores institucionais. Portanto,
toma como sua missão, garantir a oferta de ensino público de qualidade, pautado na gestão
democrática e participativa, visando à inserção efetiva de profissionais técnicos, críticos e atuantes,
nos diversos seguimentos da sociedade.

VISÃO:

Ser reconhecida como uma Escola Técnica de excelência no mercado regional e nacional por
formar profissionais de alta competência, com o compromisso de aperfeiçoamento contínuo dos
itinerários formativos e do processo ensino aprendizagem.
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CARACTERÍSTICAS DO CORPO DISCENTE:
Hoje esta Unidade Escolar conta com 693 alunos. São 619 alunos na sede da Etec Armando
Pannunzio, e mais 74 alunos na classe descentralizada na cidade de Salto de Pirapora.

Para o desenvolvimento de um trabalho pedagógico de qualidade, a equipe da Etec Armando
Pannunzio acredita na necessidade de um conhecimento amplo de seus alunos. Para tanto, desenvolve
pesquisas que levem ao entendimento dos educandos como indivíduos com características próprias
que em muitos momentos precisam de um atendimento diferenciado, inclusive contando com o apoio
dos Colegiados, Organizações e Instituições Auxiliares, como é o caso da APM da escola e do
Conselho de Escola.
Realizado o levantamento da cidade de origem dos alunos, observa-se que 69,2% são de
Sorocaba, mas que, esta escola atende a mais 14 municípios na região, neste 1º semestre de 2019.
Sendo os municípios de maior expressão: Votorantim e Salto de Pirapora com 16,3% de alunos,
contando com a classe descentralizada e, Araçoiaba da Serra com 1,7%.
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Assim, também utiliza-se as respostas do Questionário do Vestibulinho – Perfil Socioeconômico
– dos candidatos que ingressaram no 1º módulo dos cursos Técnico em Automação Industrial, Técnico
em Eletroeletrônica, Técnico em Recursos Humanos, Técnico em Administração, Técnico em
Administração integrado ao Ensino Médio e Técnico em Automação Industrial integrado ao Ensino
Médio como instrumento de análise através dos gráficos produzidos pela secretaria acadêmica sobre:






Renda familiar;
Você trabalha?;
Escolaridade;
Onde cursou o ensino médio;
Por que a opção de prestar o Vestibulinho nesta Etec.

RENDA FAMILIAR

Técnico em Administração
Em relação à renda familiar os alunos ingressantes em Administração, na Classe
Descentralizada de Salto de Pirapora, em sua maioria, declaram a renda de até 2 salários mínimos.

Técnico em Automação Industrial
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Em relação à renda familiar os alunos ingressantes em Automação Industrial declaram, em
sua maioria a renda de até 2 salários mínimos.

Técnico em Eletroeletrônica

Em relação à renda familiar os alunos ingressantes em Eletroeletrônica declaram, em sua
maioria a renda de até 3 salários mínimos.

Técnico em Recursos Humanos
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Em relação à renda familiar os alunos ingressantes em Recursos Humanos declaram, em sua
maioria a renda entre 2 a 3 salários mínimos, vinculando-se esses índices a faixa etária e
empregabilidade dos alunos.

Técnico em Administração integrado ao Ensino Médio

Em relação à renda familiar os alunos ingressantes em Administração integrado ao Ensino
Médio declaram, em sua maioria a renda de 3 a 4 salários mínimos.

Técnico em Automação Industrial integrado ao Ensino Médio
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Em relação à renda familiar os alunos ingressantes em Automação Industrial integrado ao
Ensino Médio declaram, em sua maioria a renda de 1 a 2 salários mínimos.

TRABALHO
Técnico em Administração
Perguntados sobre Trabalho, 27 alunos, dos 40 ingressantes disseram não
trabalhar, enquanto apenas 07 disseram trabalhar, mas, fora da área escolhida, e 5 já
trabalha na área.
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Técnico em Automação Industrial
Perguntados sobre Trabalho, 15 alunos, dos 40 ingressantes, disseram não trabalhar buscando
na escola uma oportunidade para a inserção no mercado de trabalho, enquanto 10 já trabalham na
área escolhida e 15 disseram trabalhar em outras áreas.

Técnico em Eletroeletrônica
No curso de Eletroeletrônica, dos 40 ingressantes, 15 já estão no mercado de trabalho inseridos
na área escolhida, 08 fora da área escolhida, 14 ainda buscam uma oportunidade e 1 faz estágio.

Técnico em Recursos Humanos
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No curso de Recursos Humanos, 01 encontram-se trabalhando na área escolhida, 16
trabalham fora da área escolhida, 01 aluno faz estágio, enquanto 21 encontram-se, ainda, fora do
mercado de trabalho.

Técnico em Administração integrado ao Ensino Médio
No curso de Administração Integrado ao Ensino Médio, todos os alunos ainda não trabalham.

Técnico em Automação Industrial integrado ao Ensino Médio
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No curso de Automação Industrial Integrado ao Ensino Médio, todos os alunos ainda não
trabalham.

ESCOLARIDADE
Técnico em Administração

Em relação a Escolaridade dos alunos do primeiro módulo de Administração, 24 alunos, dos
40 ingressantes, possuem apenas o Ensino Médio Completo e 6 já possuem Ensino Superior. Destes
35 afirmam terem cursado esse Ensino Médio em Escolas Públicas e 2 cursaram parte em escola
pública, parte em escola particular.
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Técnico em Automação Industrial
Em relação a Escolaridade dos alunos do primeiro módulo, 27 alunos, dos 40 ingressantes no
cursos técnico de Automação Industrial, possuem apenas o Ensino Médio Completo e 1 já possuem
Ensino Superior. Destes, 35 afirmam terem cursado o Ensino Médio em Escolas Públicas, 3 em escola
particular e 2 cursaram parte em escola pública, parte em escola particular.
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Técnico em Eletroeletrônica
Em relação a Escolaridade dos alunos do primeiro módulo de Eletroeletrônica, dos 40
ingressantes, 28 concluíram o Ensino Médio e 2 já possuem Ensino Superior. Destes, 37 cursaram
seus estudos anteriores em escolas públicas, 1 em escola particular e 1 cursou parte em escola pública,
parte em escola particular.
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Técnico em Recursos Humanos

Em relação a Escolaridade dos alunos do primeiro módulo de Recursos Humanos, dos 40
ingressantes, 23 concluíram o Ensino Médio, 9 já possuem o Ensino Superior, 2 iniciaram curso
superior e não concluíram ainda e o restante estão cursando o Ensino Médio. Do total de ingressantes,
34 concluíram o Ensino Médio em Escolas Públicas, 2 em escola particular com bolsa e 3 parte em
escola pública parte em escola particular.
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Técnico em Administração integrado ao Ensino Médio
A Escolaridade dos alunos do 1º ano de Administração Integrado ao Ensino Média é de 34
alunos com o Ensino Fundamental completo e 4 que já possuem o 1º ano do Ensino Médio completo.
Destes, 34 são oriundos de escolas públicas, 2 de escolas particulares, 1 alunos de escolas particulares
com bolsa e 1 aluno que concluiu seus estudos parte em escola pública parte em escola privada.
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Técnico em Automação Industrial integrado ao Ensino Médio
Dos alunos ingressantes no 1º ano do curso de Automação Industrial Integrado ao Ensino
Médio 32 possuem o Ensino Fundamental completo, sendo que 5 já concluíram o 1º ano do Ensino
Médio e optaram por refazê-lo de maneira integrado a um curso de formação técnica na Etec. Destes
30 alunos são originários de escolas públicas, 1 de escolas particulares, 2 foram alunos bolsista e 4
cursaram seus estudos anteriores parte em escola pública, parte em escola privada.
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ESCOLHA DO CURSO
A questão “Por que você prestou Vestibulinho nesta ETEC?” permitia o candidato/aluno
escolher mais de uma opção.

Administração

Os ingressantes em Administração, em maior número, apontaram o item: "por oferecer o curso
que quero", seguido da escolha "por ser uma escola de qualidade".
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Automação Industrial
Os ingressantes em Automação Industrial, em maior número, apontaram o item: "por oferecer
o curso que quero", seguido da escolha "por ser uma escola de qualidade".

Eletroeletrônica
Os ingressantes em Eletroeletrônica, em sua maioria, apontaram o item: "por oferecer o curso
desejado" e "por ser tratar de uma escola de qualidade".
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Recursos Humanos
Os ingressantes em Recursos Humanos, em sua maioria, também apontaram o item: "por
oferecer o curso desejado" e "por se tratar de uma escola de qualidade".

Técnico em Administração integrado ao Ensino Médio
Os ingressantes em Administração Integrado ao Ensino Médio, em sua maioria, escolheram
apontar o item: "por ser uma escola de qualidade" e pelo fato de "ter o curso de escolha".
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Técnico em Automação Industrial integrado ao Ensino Médio
Os ingressantes em Automação Industrial Integrado ao Ensino Médio, em sua maioria,
escolheram apontar o item: "por ser uma escola de qualidade" e "por oferecer o curso desejado"

É interessante notar que a maioria dos nossos alunos são pessoas que já desempenham uma
atividade remunerada. Alguns já atuam, inclusive, na área em que escolheram o curso. Contudo, pelo
alto número de alunos ingressantes que não exercem nenhuma atividade remunerada, acreditamos ser
este o motivo da procura destes, por cursos Técnicos de Qualificação Profissional.

* Os dados acima se referem aos alunos ingressantes no 1º módulo/ano.
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CARACTERÍSTICAS REGIONAIS:

SOROCABA2

Vista do Rio Sorocaba

A cidade de Sorocaba, sede da Etec Armando Pannunzio, se localiza na região Sudoeste do
estado de São Paulo, a aproximadamente 90 km de distância da capital. Hoje possui 450.382 km² de
área, compondo uma população estimada de 671.186 habitantes, sendo que destes, 98,98% vivendo
na zona urbana3

Hoje, a cidade é polo de uma região com mais de 2 milhões de habitantes, é a oitava cidade
em desenvolvimento econômico do Estado de São Paulo, considerada a 19º maior Produto Interno
Bruto do País4 e sua produção industrial chega a mais de 120 países, atingindo um Produto Interno
Bruto (PIB) de aproximadamente R$ 30,5 bilhões.

As principais bases de sua economia são os setores de indústria, comércio e serviços, com
mais 82.017 empresas instaladas5. Conta hoje, portanto, com uma grande diversidade econômica e
investimentos que se multiplicaram ainda mais depois da implantação do Parque Tecnológico.
O Parque Tecnológico de Sorocaba tem como objetivo disseminar a cultura da inovação e
empreendedorismo para o desenvolvimento sustentável no Município de Sorocaba e região, por meio

2 Disponível em: http://www.wwf.org.br/?50626 Acesso em 15 de março de 2019.
3 Disponível em: http://www.cidades.ibge.gov.br/xtras/perfil.php?lang=&codmun=355220 Acesso em: 15 de março 2019.
4 Disponível em: https://www.jornalcruzeiro.com.br/materia/844815/pib-de-sorocaba-e-o-21-maior-do-pais-segundo-ibge Acesso em
15 de março de 2019.
5 Disponível em: https://www.empresometro.com.br/Home/Estatisticas Acesso em 15 de março de 2019.
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da articulação entre o poder público, IES (Instituições de Ensino Superior) e o setor
empresarial/indústrias, acelerando a transformação do conhecimento em riqueza.

O Parque é um espaço para que empresas, universidades e institutos instalem laboratórios de
pesquisa para desenvolverem novos produtos ou serviços, gerando melhorias na qualidade de vida da
população.

As instalações estão em uma área de 1,8 milhões de m², estrategicamente organizada em
espaços para criação de empresas inovadoras (incubadora), desenvolvimento de atividades de PD&I
(Pesquisa, Desenvolvimento & Inovação), projetos com as instituições de ensino superior e área
estratégica para futuros projetos6

Mapa de Sorocaba

Os elevados índices de desenvolvimento e de qualidade de vida em Sorocaba, e sua
localização estratégica, a aproximadamente 90 km de São Paulo, interligada pelas Rodovias Castello
Branco e Raposo Tavares, favorecem a atração de indústrias.

Um dos principais investimentos, destinados à Sorocaba, foi a implantação do complexo
industrial da Toyota, a maior expansão da produção da montadora japonesa na América Latina nos
últimos anos, que somam mais de R$ 1 bilhão.

6 Disponível em http://www.empts.com.br/parque Acesso em 15 de março de 2019.
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Localizado na proximidade do Km 92 da Rodovia Castello Branco, o complexo abriga, a fábrica
de automóveis e mais 12 sistemistas – empresas fornecedoras dos componentes para os veículos.
Atualmente emprega mais de 2 mil funcionários.

A Toyota produziu, ao longo de seus 5 anos de existência, aproximadamente 408 mil
automóveis.
Nos últimos anos, Sorocaba recebeu uma série de investimentos de outras empresas, também.
Entre eles, a Fiat Case New Holland, que retomou suas atividades na cidade, com o maior e mais
moderno centro de distribuição de peças da empresa na América Latina, com capacidade de produzir
cerca de 8 mil máquinas agrícolas por ano, em um investimento superior a R$ 987 milhões7

Além disso, muitas das empresas já existentes na cidade empregam recursos na ampliação da
sua produção, caso da nova fábrica de escavadeiras e retroescavadeiras da JCB do Brasil; a ampliação
do Centro Logístico Chevrolet, responsável por distribuir peças para as concessionárias General Motors
do Brasil e mais 50 países; a Sorocaba Refrescos, que produz para todo país chás gelados da linha
Ice Tea Leão e a fabricação e engarrafamento de refrigerantes, energéticos, refrescos e chás; além da
distribuição de sucos, cervejas, bebidas lácteas e água mineral, das marcas Coca-Cola, Kaiser,
Heineken, Del Valle, Kapo, entre outras.

Vista aérea da Zona Industrial de Sorocaba

7 Disponível em
http://www.intelog.net/site/default.asp?TroncoID=907492&SecaoID=508074&SubsecaoID=818291&Template=../artigosnoticias/user_e
xibir.asp&ID=745241&Titulo=CNH%20faz%20de%20Sorocaba%20seu%201%BA%20p%F3lo%20global%20de%20exporta%E7%F5es
Acesso em 12 de março de 2018.
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População por faixa etária8
De acordo com os dados levantados pelo IBGE em 2010, vemos que a população de Sorocaba
é jovem, tendo a maior concentração entre 25 e 29 anos de forma equilibrada entre os gêneros, com
um baixo índice de idosos, apesar de ter tido um aumento dessa parcela da população nesta primeira
década do século 21, e um valor regular de adolescentes com idade para frequentar cursos técnicos
de nível médio.

8 Disponível em https://cidades.ibge.gov.br/brasil/sp/sorocaba/panorama Acesso em 08 de abril 2019.
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As pirâmides etárias de 2000 e 2011 mostram que essa tendência se mantém. Observam-se
estreitamento da base da pirâmide, com proporção menor de grupos etários com menos de 15 anos, e
alargamento do topo, que corresponde à maior participação dos idosos. Em 2000, 28,4% dos habitantes
da região concentravam-se nos grupos com menos de 15 anos, 19,4% no de 15 a 24 anos –
representando a população jovem –, 43,2% no de 25 a 59 anos e 9,0% no dos idosos (60 anos e mais).
Em 2011, diminuiu a participação dos grupos de menores de 15 anos, que passaram a responder por
22,7% do total regional, e aumentou a do segmento etário entre 25 e 59 anos (48,6%) e a de idosos
(11,4%). A população jovem reduziu sua participação, respondendo por 17,3% do total regional em
20119.
Pib por Setor10
O Produto Interno Bruto da Cidade de Sorocaba foi, de acordo com índice apresentado pelo
SEADE em 2015, de 26.908,89(em milhões de R$), distribuídos pelos setores produtivos do município,
da seguinte maneira:

- Indústria (em milhões de R$)

7.726,54

- Agropecuária (em milhões de R$)

36,95

- Serviços (em milhões de R$)

13.942,67

Apesar da análise de que a maior parte do PIB de Sorocaba é originada do setor de serviços
lê-se, a importância inequívoca do setor industrial da cidade, visto que, muitos dos serviços realizados
são complementares as atividades industriais.

9 Disponível em https://cidades.ibge.gov.br/brasil/sp/sorocaba/panorama Acesso em 08 de abril de 2019.
10 Disponível em http://apps2.fiesp.com.br/regional/(S(q1ba0slhfgeifndn5be4juoz))/DadosSocioEconomicos/DadosGerais.aspx Acesso
em 08 de abril de 2019.
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Para melhor compreender as características produtivas regionais, optou-se, no presente
estudo, por destacar na análise a indústria extrativa e de transformação, os serviços prestados às
empresas, os serviços distributivos, os serviços sociais e os serviços pessoais.

Diferentemente do observado no Estado de São Paulo, a indústria extrativa e de transformação
é a que apresenta maior participação no VA regional, respondendo por 27,9% do VA total, em 2009.
Grande parte dessa atividade localiza-se no município de Sorocaba, seguido pelos municípios de
Cerquilho e Itu. Em seguida vêm os serviços às empresas, que respondem por 20,4% do VA total da
RA de Sorocaba, também fortemente concentrados no município-sede da região. A importância desse
setor é determinada, principalmente, pela atividade imobiliária e de aluguéis e pelos serviços às
empresas. Os serviços distributivos (16,0%), que estão na terceira posição em ordem de importância
na geração do VA regional, apresentam participação ligeiramente maior que os serviços sociais
(15,5%).
Os serviços industriais de utilidade pública e a construção civil contribuem com 8,8% do VA
total da RA de Sorocaba, seguido pelos serviços pessoais, com participação de 5,1%11

11 Disponível em http://produtos.seade.gov.br/projetos/simtrabalho/foco_2011/RA_Sorocaba_2011.pdf Acesso em 15 de março de
2019.
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RESULTADOS FINAIS DO CENSO ESCOLAR 2017 - SOROCABA12

AI - Automação Industrial
EN - Eletroeletrônica
RH - Recursos Humanos
AIEM – Automação Industrial integrado ao Ensino Médio
ADMEM - Administração Integrado ao Ensino Médio
ADM (CD) - Administração da Classe Descentralizada

12 Disponível em; http://inep.gov.br/web/guest/resultados-e-resumos Acesso em 08 de abril de 2019.
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AVALIAÇÃO DO CUMPRIMENTO DE METAS DO ANO ANTERIOR:

Meta: Atingir o índice de alunos concluintes, em relação aos ingressantes em, no mínimo, 75%
Resultado: Não Cumprida
Justificativa: Em 2018 formaram-se 263 alunos que corresponde a 73% dos alunos ingressantes,
número que não atingiu a meta esperada, apesar de, em números absolutos, não se alcançar a meta
por apenas, 7 alunos. Os levantamentos realizados pelo grupo/equipe responsável pelos projetos e
ações: LEVANTAR AS CAUSAS DAS DESISTÊNCIAS DO CURSO (EVASÃO). Através do
acompanhamento da frequência dos alunos ao longo do 1º e 2º semestre de 2018 a equipe responsável
estabeleceu ações que puderam identificar as causas da desistência, abandono e trancamento de
matrícula dos alunos dos cursos existentes na escola e em sua Classe Descentralizada. A principal
ação foi o contato com alunos com baixa frequência (via e-mail, telefone e contato direto) para identificar
a causa das faltas, consequentemente a causa da desistência e ou abandono do aluno. Foi
evidenciado, através das pesquisas de abandono, realizadas com os alunos que oficializaram sua
desistência e/ou trancamento, que a maioria o fez por "Problemas de ordem pessoal (doença,
desemprego, gravidez, falta de recursos para aquisição de materiais escolares e transporte)", também
por “Dificuldade em conciliar escola trabalho...”, outro motivo levantado foi a “Dificuldade em ir às aulas
– reside distante da escola, mudou de endereço (residência ou trabalho) ou falta de transporte”.
Nenhuma evidência foi constatada de responsabilidade da escola tais como: Falta de professores,
dificuldade no relacionamento interpessoal com alunos e ou professores, deficiência no preparo dos
professores e falta de aulas práticas (itens da planilha do Controle de Perdas na Unidade). Mas,
acreditamos que o fator "desmotivação" em virtude das greves de transporte público em Sorocaba e
das consequências da paralisação dos caminhoneiros, logo no meio do 1º semestre de 2018, esteve
presente nos itens supracitados, porém não evidenciado pelos alunos.
Meta: Atingir uma média geral, no SARESP 2019, 10% maior que a alcançada em 2017
Resultado: Excluída
Meta: Completa instalação e implementação do Grêmio Estudantil
Resultado: Excluída
Meta: Melhoria da qualidade das aulas
Resultado: Replanejada
Justificativa: Atender principalmente as questões relativas à recuperação contínua, complementar para
a diminuição da evasão, porque, com aulas bem preparadas e desenvolvidas espera-se também a
diminuição da evasão.
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Meta: Revitalização da escola: Espaços de convivência, fachada da escola e substituição das
lâmpadas fluorescentes
Resultado: Replanejada
Justificativa: Em função de seus 10 anos de instalação, a Etec buscará a revitalização da escola,
através de melhorias dos espaços de convivência da comunidade interna (pátio e quadra
poliesportiva), fachada da escola com a instalação de um toldo, permitindo um melhor acesso à
escola, e completa substituição das lâmpadas fluorescentes por lâmpadas de LED: PRAZO
PERÍODO (FINAL) ESPAÇOS SUGERIDOS E REVITALIZADOS Longo 2º semestre 2022 100%
Manutenções e melhorias necessárias pelo desgaste natural do prédio, após 10 anos de sua
instalação.

INDICADORES:
Denominação: Análise das causas de evasões do ano de 2018

De acordo com análises feitas a partir da pesquisa de abandono que a Secretaria Acadêmica
realiza, pode-se observar que as principais causas para o abandono e/ou trancamento dos cursos,
pelos alunos, não estão diretamente relacionadas a questões pedagógicas.
A principal justificativa está vinculada a questões de ordem pessoal, como por exemplo,
dificuldade de conciliar transporte com a escola ou trabalho e escola.
Porém, tomando o alto número de respostas ao MOTIVO 12 - Outros, sem especificações, é
que a equipe pedagógica desta unidade credita a possibilidade dos alunos evadidos não terem tido
coragem de responder o verdadeiro motivo e que, portanto deverá continuar, neste ano de 2019,
desenvolvendo projetos pedagógicos que estejam diretamente vinculados a preocupação com a
identificação deste problema e com a diminuição destes números, principalmente se diagnosticados
como casos relativos as questões pedagógicas.

116

Denominação: Número previsto de alunos concluintes ao final de 2018
De acordo com o que foi definido como meta para o ano de 2018, a escola conseguiu aprovar
73% dos alunos que ingressaram em seus cursos.

CURSO

Número de concluintes

Número de concluintes

1º Semestre de 2018

2º Semestre de 2018

Automação Industrial

24 alunos

28 alunos

Eletroeletrônica

19 alunos

25 alunos

Recursos Humanos

28 alunos

31 alunos

Administração

34 alunos

Administração Integrado ao

39 alunos

Ensino Médio
Automação Industrial Integrado

35 alunos

ao Ensino Médio

Sabe-se que, apesar de acontecer de maneira extraoficial, houve uma grande "desmotivação"
no 1º semestre em virtude das greves de transporte público na cidade de Sorocaba e consequências
da paralização dos caminhoneiros no Brasil.

Denominação: WebSai - análise das avaliações
Questão 14 - Seus professores corrigem as avaliações (provas, seminários, atividades em grupo e
individual etc), conjuntamente com os alunos destacando erros e acertos?
A - sim, todos, B - sim, grande parte deles, C - sim, alguns, D - não

Análise: As respostas “sim, alguns” e “não” somadas correspondem a 278 alunos ou quase
50% das respostas. Neste caso, percebe-se que o aluno não consegue refletir sobre sua aprendizagem,
em todos os componentes.
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No entanto, quando a pergunta é colocada para o corpo docente, temos o seguinte gráfico:
Questão 14 - 14 - Você corrige e analisa as avaliações com as suas turmas, destacando erros e
acertos?
A - sim, sempre, B - algumas vezes, C - nunca

Os questionários demostram uma contradição entre a prática dos professores e a percepção
do aluno quanto a avaliação do seu processo de aprendizagem. É possível observar, que os
professores acreditam que o aluno compreende plenamente o processo e faz sua análise muito
satisfatória. Por outro lado, conforme as respostas, o aluno não percebe sempre essa análise dos seus
erros e acertos, como sugere a elaboração da questão.

Denominação: WebSai – aprendizagem
Questão 13: Seus professores informam quais serão os critérios de correção das avaliações, antes da
aplicação?
A - sim, todos, B - sim, grande parte deles, C - sim, alguns, D - não
Resposta dos alunos:
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Análise: As respostas “sim, grande parte deles” e “sim, alguns” somadas correspondem a
51,03% das respostas. Se considerarmos também a resposta “não”, chegamos a 52,75%.
Resposta dos professores:

Análise: Dos 55 professores que responderam, 54 afirmam que a recuperação continuada
contribui, o que representa 98,18% das respostas. Apenas 1 professor, respondeu que cumpre apenas
"algumas vezes", o que no leva a observação de que todos dos alunos recebem tais informações.
Problema: Os questionários demostram uma contradição entre a prática dos professores e a
percepção do aluno quanto aos critérios de avaliação. É possível observar, que os professores
apresentam esses critérios, mas, que, provavelmente, essa informação não esteja chegando de
maneira clara aos alunos. Levando, inclusive a uma dificuldade no desenvolvimento da própria
avaliação.

Denominação: WebSai - recuperação contínua
Questão 15 - O processo de recuperação contínua (recuperação oferecida durante as aulas) tem
contribuído para que você e/ou seus colegas resolvam as dificuldades de aprendizagem?
A - sim, B - parcialmente, C - não, D - não é realizado
Resposta dos alunos:
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Análise: As respostas “não” e “não realizado” somadas correspondem a 94 alunos ou 16,15%
das respostas. Se considerarmos também a resposta “parcialmente”, (neste caso compreendendo
também que, o aluno não observa o processo em todos os professores) são mais 209 alunos,
correspondente a 35,91% das respostas. Somadas chegamos a 52,06%.
Resposta dos professores:

15 - Você entende que as atividades de recuperação contínua, oferecidas em suas aulas, têm
contribuído para que se resolvam as dificuldades de aprendizagem de seus alunos?
A - sempre, B - muitas vezes, C - algumas vezes, D - nunca
Análise: Dos 55 professores que responderam, 44 afirmam que a recuperação continuada
contribui, o que representa 80% das respostas. Responderam, “muitas vezes” 10 professores, o que
representa 18,18% das respostas. Se considerarmos que o termo “muitas vezes”, pode ser interpretado
como sendo na maioria das vezes, podemos deduzir que está muito perto de sempre, portanto se
somarmos os dois resultados encontramos 98,18% das respostas positivas quanto a recuperação
contínua. Somente 1 professor respondeu “algumas vezes”.
Problema: Os questionários demostram uma contradição entre a prática dos professores e a
percepção do aluno quanto à recuperação continuada. É possível observar, que os professores
acreditam que o aluno compreende plenamente o processo e faz sua análise muito satisfatória. Por
outro lado, conforme as respostas, o aluno não percebe sempre a contribuição da recuperação
continuada, como sugere a elaboração da questão, ou talvez, eles não tenham conhecimento sobre
como funciona a recuperação continuada, ou pior ainda, não recebam a recuperação como realmente
deveria ser.
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SWOT Força
 Busca pela informação/comunicação das informações para todos
 Polo de Robótica - Centro Paula Souza
Ser Polo Regional de Robótica do Centro Paula Souza, com dois professores responsáveis
pelas atividades a serem desenvolvidas na unidade.
 Organização
 Segurança
 Assiduidade dos professores
 Feira de TCC's
Feira de Apresentação dos Trabalhos de Conclusão de Curso, semestralmente.
 Limpeza
 Busca da equipe de gestão por parcerias
Busca da equipe de gestão por parcerias que atendam às necessidades dos alunos como:
estágios e entrada em cursos superiores.
 Interação da equipe gestora com a comunidade interna
 Trabalhos de Conclusão de Curso Práticos
Desenvolvimento de Trabalhos de Conclusão de Curso práticos, realistas, envolvendo a
comunidade local e sempre que possível, com o desenvolvimento de protótipos.
 Corpo Docente preparado
 Engajamento das áreas/cursos em solucionar problemas
 Instalação predial adequada
 Gestão Escolar Democrática
 Comprometimento dos professores com a Unidade
 Confiança dos alunos na equipe gestora
Certeza dos alunos de que a equipe de gestão pedagógica desenvolve um forte trabalho de
divulgação, pra empresas da comunidade local, dos trabalhos desenvolvidos pelos alunos
durante os cursos.
 Infraestrutura adequada às necessidades mínimas das aulas
 Bom relacionamento aluno/professor
 Implementação de cursos Ead
Implementação e instalação de polo dos cursos EaD do Centro Paula Souza.
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SWOT Fraqueza
 Recuperação verdadeiramente contínua, das competências não adquiridas durante as
aulas
Em muitos casos a recuperação ainda, não é executada da forma continuada, dificuldade
pedagógica de aperfeiçoamento da recuperação contínua, exigida pelo Centro Paula Souza.
Ainda existem restrições por alguns professores que não compreendem o que venha ser uma
recuperação contínua. Trabalho de esclarecimento e acompanhamento constante que está
sendo desenvolvido pela professora responsável pela Coordenação Pedagógica.
 Dificuldade de comunicação
Por ser uma escola pequena e, com a maioria dos professores com sede em outras unidades,
foi apontado esse item, porque são poucos os momentos que os docentes têm nesta unidade,
necessitando sempre de uma comunicação extraoficial como e-mails ou outros instrumentos,
que acabaram sendo adotados, pela equipe de gestão, como uma estratégia para tentar
solucionar essa situação.
 Quadra poliesportiva não apropriada para as atividades esportivas
Nossa quadra Poliesportiva não foi submetida a uma devida vistoria de segurança, portanto,
ainda possui muitos pontos deficitários quanto a segurança de seus usuários.
 Laboratórios incompletos e com climatização ineficiente
Apesar de contarmos com um número de laboratórios que atendem as exigências mínimas de
funcionamento dos cursos desta unidade, eles não estão completos, tão pouco climatizados.
Pedidos de melhorias já realizados e aguardando posicionamento do Centro Paula Souza.
 Espaço Físico Limitado
Esta unidade escolar surgiu, de um convênio entre a Prefeitura Municipal de Sorocaba e o
Centro Paula Souza, por isso, o prédio onde ela está localizada não foi planejado para o
crescimento e desenvolvimento dos cursos. Logo, apesar da demanda por novos cursos, mais
laboratórios, auditório e ampliação do estacionamento, esta situação foge ao âmbito da Escola,
cabendo apenas a demonstração das necessidades. Sua conclusão depende da aprovação
dos projetos/ofícios enviados ao Centro Paula Souza para a liberação de recursos do mesmo
ou da Prefeitura Municipal de Sorocaba. Porém, com a instalação do Polo Regional de
Robótica, do Centro Paula Souza, nesta escola, viu-se a necessidade urgente de um espaço
para o desenvolvimento das atividades do referido Polo.

 Interação e divulgação no mercado de trabalho
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Sendo uma escola nova a Etec Armando Pannunzio ainda não está consolidada como
instituição de ensino técnico na cidade de Sorocaba, o que ainda dificulta a notoriedade de
nossos cursos, consequentemente de nossos formandos pelo mercado de trabalho e também
gera uma dificuldade na capitação de recursos em parcerias com empresas privadas, que
venham a contribuir com para o pleno desenvolvimento de nossos cursos, bem como, ainda
não se criou uma cultura sobre a importância da APM junto aos alunos, apesar do diagnóstico
de melhora ano a ano.
 Recursos Financeiros escassos
Por ser uma Unidade de Ensino com pouco mais de 5 anos, esta escola conta com os recursos
iniciais e desatualizados em relação ao número de alunos, disponibilizados pelo Centro Paula
Souza e com poucas doações realizadas pela APM, que colabora dentro de suas
possibilidades, visto que, não há grande participação em doações.
 Climatização das salas de aula
Durante a revitalização do prédio da escola, pela Prefeitura Municipal de Sorocaba, em 2010
para a cessão de uso para Etec Armando Pannunzio foi alterado estrategicamente a frente da
escola. Com essa alteração foram retiradas as árvores que protegiam as salas de aula da
incidência direta do sol, fazendo com que a climatização do ambiente se tornasse
extremamente necessária para a permanência de professores e alunos em sala de aula,
principalmente aqueles dos cursos de período integral. Os professores destes cursos
pontuaram que a temperatura elevada das salas de aula, principalmente após o almoço, tem
contribuído para um baixo rendimento do desempenho pedagógico dos alunos e aumento do
número de casos de alunos que demonstraram problemas de saúde devido à alta temperatura.
 Evasão escolar
Situação-problema em todo Centro Paula Souza, que gerou a elaboração de projetos de
trabalhos de Orientação Educacional, Coordenação Pedagógica e Coordenações de Cursos,
com objetivos claros para buscar diminuir este problema, bem como as diretrizes para este
Planejamento.
 Necessidade de ampliação dos recursos tecnológicos para as práticas pedagógicas
Adequações dos espaços físicos e de materiais para práticas pedagógicas em componentes
curriculares que podem exceder a teoria buscando dinamizar a aprendizagem com atividades
práticas.

SWOT Oportunidade
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 Necessidades de mercado
Valorização dos profissionais de nível técnico, demanda por tais profissionais nas empresas a
serem instaladas.
 Diversidade produtiva
Diversidade econômica, indústria, comércio e serviços.
 Projeções econômicas de futuro
Instalação de várias empresas, inclusive multinacionais, na cidade e região.
 Região Metropolitana
População de Sorocaba 671.186 habitantes e mais de 2 milhões se considerada a Região
Metropolitana, da qual Sorocaba é Polo.
 Perspectivas sociais
Elevados índices de desenvolvimento e de qualidade de vida. Melhoria de níveis de emprego.
Potencialidade do poder aquisitivo da população.
 Perspectivas econômicas
Oitava cidade em desenvolvimento econômico industrial do Estado de São Paulo. Perspectiva
de crescimento econômico local e regional
 Proximidade da capital do Estado de São Paulo
Proximidade da capital do Estado de São Paulo, com fácil acesso por transporte Rodoviário (90 km).


Público alvo para os cursos
Alto número de pessoas com potencialidade e interesse de se qualificar técnicos em
Automação Industrial, Eletroeletrônica e Recursos Humanos.
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SWOT Ameaça

 Desemprego
O grande número de alunos desempregados passa a ser uma ameaça para a escola a partir
do momento em que grandes empresas passam por processo de contratação ou alterações
em seus quadros de horários de trabalho, contribuindo para a evasão escolar.
 Falta de docentes
Falta

de

docentes

(alguns

componentes

específicos

não

são

encontrados

profissionais/professores interessados em ministrar aulas).
 Necessidade de profissionais administrativos na escola
Baixo número de profissionais administrativos e baixa remuneração dos servidores
administrativos. Falta de servidores para a realização de manutenções na escola.
 Demandas do mercado de trabalho
Nível de exigência da mão de obra qualificada.
 Localização da escola
Desconhecimento da existência da escola (vários setores da sociedade), por estar em um
bairro afastado da zona central da Cidade.
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PRIORIDADES:

 Preocupação constante com a qualidade das aulas
Manter a preocupação constante com a qualidade das aulas para diminuir a evasão escolar, contribuir
para a elevação dos índices de aprovação da escola e uma recuperação das competências não
adquiridas, de maneira verdadeiramente contínuas.

 Divulgação Constante da Escola
Manter, constantemente, a divulgação do nome da escola, de maneira a construir na comunidade local
a consolidação da Etec Armando Pannunzio como instituição de formação de profissionais técnicos de
nível médio, críticos e atuantes nos diversos seguimentos da sociedade, para serem rapidamente
inseridos no mercado de trabalho.

 Aprimorar a comunicação
Aprimorar a comunicação da comunidade interna, entre os alunos, alunos/docentes, alunos/gestão,
docentes/gestão.

 Parcerias
Buscar a possibilidade de projetos pautados nas necessidades essenciais para a subsistência e
manutenção da unidade, junto a Centro Paula Souza e/ou a Prefeitura Municipal de Sorocaba, como
suporte financeiro ou parcerias com instituições privadas, que revertam monetariamente e diretamente
para a APM da unidade, para que assim, os problemas apontados relativos a espaço físico, recursos
tecnológicos, instalações climatizadas, etc., sejam minimizados.
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OBJETIVOS:
Objetivo Geral
A Etec Armando Pannunzio tem como objetivo geral a formação de profissionais críticos e
atuantes nos diversos seguimentos da sociedade.

Objetivos Específicos
1. Buscar as causas e sanar os problemas geradores da evasão escolar;
2. Melhorar o trabalho de divulgação da Etec Armando Pannunzio, principalmente junto às empresas
privadas para estágios, empregos, palestras e recursos financeiros, fazendo uso principalmente das
próprias atividades desenvolvidas pelos alunos em suas aulas, a fim de buscar parcerias para a
construção e/ou adaptação de, entre outras coisas, espaços que funcione como auditório com
capacidade para toda escola e a adequação do estacionamento com capacidade para a comunidade
interna;
3. Manter as solicitações, junto ao Centro Paula Souza, de livros didáticos e outros recursos
necessários ao pleno desenvolvimentos dos cursos oferecidos por esta escola;
4. Buscar possibilidades de parcerias público/privada para a melhoria da qualidade do desenvolvimento
das aulas durante os cursos de período integral.
5. Buscar a maior participação da comunidade escolar (alunos, professores, servidores administrativos)
e comunidade externa de forma direta e/ou indireta nas atividades da APM;
7. Executar o desenvolvimento das atividades de recuperação, de maneira, verdadeiramente, contínua;
8. Desenvolver atividades de recuperação das habilidades para melhorar os níveis de proficiência
exigidos pelos instrumentos de avaliação organizacionais como o SARESP, ENEM, entre outros;
9. Continuar desenvolvendo atividades de reestruturação na quadra poliesportiva e continuar
solicitando, junto ao Centro Paula Souza a devida vistoria e necessárias reformas para a segurança
dos usuários, assim como o ofício 019/2017 enviado em 15 de mar. de 2017;
10. Melhorar a comunicação da equipe de gestão escolar junto aos docentes e seus funcionários
administrativos, mesmo que de forma não oficial, diminuindo com isso, a possibilidade de que
informações importantes deixem de serem recebidas ou venham a ser mal interpretadas;
11. Solicitar, junto ao Centro Paula Souza, a climatização das salas de aula e dos laboratórios, devido
a incidência direta de sol e, consequentemente a dificuldade de desenvolvimento das atividades
pedagógicas devido a elevada temperatura.

METAS:
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2019
- Atingir o índice de alunos concluintes, em relação aos ingressantes em, no
mínimo, 75%
Descrição
A Etec busca atingir: PRAZO PERÍODO (FINAL) – curto, 75% CONCLUINTES*
* em relação aos alunos ingressantes
Justificativa
Por se tratar do tema mais debatido, em todo o Centro Paula Souza, esta unidade continua
acreditando que a prioridade seja a diminuição no índice de evasão e consequentemente um aumento
no índice de alunos concluintes em relação aos ingressantes.

2020
- Inserção de projetos em eventos externos
Descrição
Inserção de, no mínimo, 1 Trabalho de Conclusão de Curso, por curso existente na unidade,
em eventos externos (exposições, torneios e/ou disputas). Prazo Período Final Médio - 2º Semestre
2020 1 TCC por curso da unidade
Justificativa
Maior exposição dos trabalhos realizados pelos alunos da escola para a comunidade
extraescolar, com o objetivo de torná-la cada vez mais conhecida e consolidar possíveis parcerias com
órgãos e instituições que contribuam para o desenvolvimento pedagógico e profissional dos alunos.

2021
- Melhoria da qualidade das aulas
Descrição
A Etec busca atingir uma melhoria da qualidade das aulas, de todos os cursos da unidade,
através da formação continuada de 100% de seus docentes, em relação as suas práticas pedagógicas,
metodologias diversificadas e, principalmente, em relação as suas estratégias de recuperação
continuada: PRAZO PERÍODO (FINAL) Médio - 100% DOCENTES 2º semestre 2021
Justificativa
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Meta complementar para a diminuição da evasão, porque, com aulas bem preparadas e
desenvolvidas espera-se também a diminuição da evasão.

2022
- Revitalização da escola: Espaços de convivência, fachada da escola e
substituição das lâmpadas fluorescentes
Descrição
Em função de seus 10 anos de instalação, a Etec buscará a revitalização da escola, através de
melhorias dos espaços de convivência da comunidade interna (pátio e quadra poliesportiva), fachada
da escola com a instalação de um toldo, permitindo um melhor acesso à escola, e completa substituição
das lâmpadas fluorescentes por lâmpadas de LED: PRAZO PERÍODO (FINAL) Longo - 100% DOS
ESPAÇOS SUGERIDOS E REVITALIZADOS - 2º semestre 2022.
Justificativa
Manutenções e Melhorias necessárias pelo desgaste natural do prédio, após 10 anos de sua
instalação.

2023
- Instalações físicas para o Polo de Robótica
Descrição
Promoção de um espaço, exclusivo, para o desenvolvimento das práticas pedagógicas do polo
de Robótica do Centro Paula Souza, Regional Sorocaba, com sede nesta unidade. PRAZO PERÍODO
(FINAL) Longo- 100% do ESPAÇO DISPONIBILIZADO - 2º semestre 2023.
Justificativa
Apesar da disponibilização de recursos humanos e "know-how" suficiente para a instalação do
Polo de Robótica, pelo Centro Paula Souza, nesta escola. Não existe nesta unidade, espaço físico
adequado, para o desenvolvimento das práticas pedagógicas da equipe de robótica, por isso, é de
fundamental importância para esta unidade a promoção de tal espaço, como forma de consolidar seu
nome como referência de robótica nesta regional.

PROJETOS 2019:
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TÍTULO: Equipe – SIPEP 4.3.01.15 - Robótica Paula Souza - Unidade POLO
RESPONSÁVEIS: José Antônio Micheletti e Rodrigo Horikawa Watanabe
PERÍODO: 01/02/2019 À 31/12/2019
RESUMO:
Os resultados das atividades realizadas nos anos anteriores, e principalmente o reflexo das
participações dos
alunos nas diferentes categorias de competições tem proporcionado uma melhora das
participações em sala de
aula nos componentes curriculares relacionados a programação e no uso de hardware para
automação, bem como
o aumento na participação em diferentes eventos (internos e externos), divulgando a robótica
educacional. Os
resultados das Competições (ROBOCODE, MARATONA, DESAFIOS DE ROBÓTICA, ARDUINO
DAYe
HACKATHONS),
entre
outras
atividades
podem
ser
consultados
no
site
(www.robotica.cpscetec.com.br). Inclui-se para este ano a ampliação das modalidades de
competição em Robótica (Física e Virtual) e a realização do
Escape Game, bem como o fortalecimento dos POLOS Regionais (15 unidades), e o
direcionamento para
aprendizagem baseada em projeto utilizando metodologias diferenciadas, dando continuidade as
ações do projeto
SIPEP - 4.3.01.03 (2018). Este projeto prevê a realização de palestras de integração aos alunos,
participação e
promoção dos eventos propostos pela CETEC Capacitações e eventos externos (OBR, OBS, MNR
entre outros),
articular relações com unidades próximas, incentivar alunos e professores, contribuir para
divulgação do projeto,
realizar produção acadêmica, promover ações com a comunidade e prover formas de registro. As
atividades serão
realizadas em parceria com o Professor Rodrigo Watanabe.
Metas CETEC



- Pesquisar, organizar e/ou produzir materiais didáticos ou de apoio pedagógico para Educação
Profissional,
contemplando a Formação Geral, para ambiente virtual e/ou impresso, como as publicações do
GFAC, do GSE,
do Centro de Capacitações e do GEEaD, entre
- Fomentar a pesquisa e o desenvolvimento de experiências quanto às práticas pedagógicas nas
unidades escolares
de modo a se obter dados científicos de relevância
Objetivo/Metas
Geral:
Capacitar os docentes em Robótica (Virtual ou Física) e nas metodologias de programação e
desenvolvimento de projetos em grupos com alunos;
Melhorar as práticas integralizadas entre currículo e conhecimento para o ETIM e o Técnico dos
cursos do Eixo de Informação e Comunicação e curso correlatos; Propiciar a melhoria do
relacionamento técnico e científico para as unidades do Centro Paula Souza (Etec); Manutenção
do ambiente virtual para o projeto com a finalidade de facilitar o acesso as informações e materiais
de apoio para docentes e alunos e o
Desenvolvimento de material acadêmico para publicações aderentes ao projeto.
Específico:
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Acolher os alunos das séries iniciais e integralizá-los no projeto; Promover e/ou participar de
eventos internos (ROBOCODE, MARATONA, DESAFIOS DE ROBÓTICA, HACKATHONS,
ARDUINO DAY e ESCAPE GAME); Promover outros eventos; Promover e/ou participar de eventos
internos (OBR, OBS, MNR entre outros), quando viável; Realizar a articulação com unidades
próximas (Etec, Fatec e outras instituições); Incentivar o docente a participar de eventos e
capacitações; Contribuir e auxiliar na divulgação das ações do projeto e Manter registro de todas
as ações.
Justificativa
Utilizar a Robótica e a Competição (ROBOCODE, MARATONA, DESAFIOS DE ROBÓTICA,
ARDUINO DAYe HACKATHONS) como ferramentas de integração das competências técnicas,
éticas e profissionais, estimular a melhoria dos ensinos técnicos integrados e técnicos na unidade,
além de propiciar a integração na comunidade e nas Etecs; Para a universalização desta prática
na instituição, deverão ser utilizadas ferramentas interativas que para troca de informações entre
os participantes, permitindo a ampliação das competências técnicas, pessoais, éticas e culturais;
Outros aspectos importantes do projeto são as proposições da construção conjunta com a
comunidade escolar da modalidade Robótica, com a promoção de ações participativas, através de
pesquisas de práticas em Robótica nas unidades; conhecer e divulgar estas práticas é uma forma
de valorizar e prestigiar estes profissionais e a escola.
Metodologia
Geral:
Realizar a implantação e operacionalização do projeto; aprimorar a companha de divulgação e
esclarecimentos a comunidade que poderá ser acompanhada de capacitações docentes quando
necessárias; divulgar publicações e material de apoio ao processo de ensino e aprendizagem;
cumprir/organizar/contribuir com as especificações descritas no manual do projeto.
Resultados esperados
Permitir o levantamento de dados através dos desafios que poderão implementar os currículos e
utilização de equipamentos; ampliar as competências profissionais a partir das competências
adquiridas nos cursos integrado e técnico; propiciar a formação de centro de inovação, pesquisa,
avaliação e capacitação; possibilitar a cooperação de empresas através de parcerias educacionais;
efetuar a análise do processo de competição; ampliação do projeto de Robótica; propiciar dados
que possibilite o investimento de recursos; expandir as pesquisas do laboratório em outras
unidades de ensino; Produzir artigos, anais e publicações relacionadas ao projeto.
ASSINATURA RESPONSÁVEIS
DATA

APROVAÇÃO:

Luiz Aberto Agasi – Diretor

DATA

01/02/2019

131

TÍTULO: Projeto de Coordenação Pedagógica da Etec Armando Pannunzio - 2019
RESPONSÁVEIS: Ana Paula Ribas Oliveira
PERÍODO: 01/02/2019 À 31/01/2020
RESUMO:
Projeto objetivando a continuidade das atividades de professor responsável pela Coordenação
Pedagógica da Etec Armando Pannunzio do ano de 2018 para o ano letivo de 2019, com o intuito
de cumprir integralmente as atribuições da função de Professor Coordenador de Projetos
Responsável pela Coordenação Pedagógica nas Escolas Técnicas Estaduais do Centro Paula
Souza, segundo Deliberação CEETEPS Nº 003, de 18-7-2013 e as atribuições específicas
expressas na Deliberação CEETEPS 20, de 16-07-2015. Esse projeto tem como principal objetivo,
reduzir a perda escolar na Etec ARMANDO PANNUNZIO, que esteja relacionada às dificuldades
pedagógicas, cumprindo as orientações dadas através dos Subsídios para Elaboração de Projetos
2019 de Coordenação Pedagógica, trabalhando diretamente com as turmas de 1º e 2º ETIM de
Automação Industrial, 1º, 2º e 3º módulos de Automação Industrial, 1º e 2º módulos de
Eletroeletrônica, 1º módulo de Administração e, 1º e 2º módulos de Recursos Humanos, em
comparação aos índices do 1º Semestre de 2018. A Coordenação Pedagógica se preocupará com
o acompanhamento da eficácia dos instrumentos de avaliação e os critérios adotados pelos
docentes, para que os alunos tenham segurança e compreendam os instrumentos e critérios pelos
quais eles serão avaliados para a aquisição das competências necessárias para o desempenho
de suas funções técnicas. Para isso, este projeto estará pautado em um trabalho de maior
integração entre todos os setores didático-pedagógicos da escola, fazendo com que o
comprometimento dos profissionais docentes em relação à escola sirva como espelho para a
dedicação dos alunos com a escola também. Portanto, ao final do ano letivo de 2019, entende-se
que tendo conseguido desenvolver a metodologia descrita ao longo deste projeto, terá se cumprido
integralmente as funções de Professor Coordenador de Projetos Responsável pela Coordenação
Pedagógica, em conformidade com as atribuições específicas expressas na deliberação CEETEPS
20 de 16-07-2015, com grande probabilidade de se alcançar a redução das perdas escolares na
Etec ARMANDO PANNUNZIO, dentro da proposta da Cetec, para as turmas apresentadas, em
relação à porcentagem verificada ao final do 1º semestre de 2018 para os cursos modulares e 2º
semestre de 2018 para os cursos anuais. Bem como ter conseguido acompanhar o
desenvolvimento dos projetos dos Coordenadores de Curso e o cumprimento das suas respectivas
metas, realizando um trabalho de acompanhamento da ação docente, em parceria com os
Coordenadores de Curso, de 100% dos professores da unidade, no que diz respeito ao
desempenho e evolução da aprendizagem e aquisição de competências e habilidades pelos
alunos, devido às estratégias de cada um de seus professores. A orientação da importância de
uma maior capacitação didática, de todos os professores da unidade, como modo de contribuir na
melhora dos índices de qualidade do ensino e da aprendizagem. E, finalmente, em parceria com o
Professor Coordenador de Projetos Responsável pelo Apoio e Orientação Educacional, pretendese acompanhar e intervir junto aos alunos com baixos índices de frequência e/ou baixos índices
de rendimento, perfazendo, portanto, todos os campos de atuação da Coordenação Pedagógica e
contribuindo, assim, para o pleno desenvolvimento da meta estabelecida pela Etec Armando
Pannunzio, em seu Plano Plurianual de Gestão 2019-2023, que é “Atingir uma média geral, no
SARESP 2019, 10% maior que a alcançada em 2017”.
Metas PPG


- Atingir uma média geral, no SARESP 2019, 10% maior que a alcançada em 2017
Objetivo/Metas
- OBJETIVO GERAL:
Reduzir em 50% os índices de perdas dos seguintes módulos/anos e cursos:
MÓDULO / ANO
CURSO
ÍNDICE DE PERDA
1º
ADMINISTRAÇÃO - CD
20%
1º
AUTOMAÇÃO INDUSTRIAL
30%
2º
AUTOMAÇÃO INDUSTRIAL
25%
3º
AUTOMAÇÃO INDUSTRIAL
22,5%
1º
ELETROELETRÔNICA
17,5%
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2º
ELETROELETRÔNICA
40%
1º
RECURSOS HUMANOS
20%
2º
RECURSOS HUMANOS
22,5%
1º AUTOMAÇÃO INDUSTRIAL INTEGRADO AO ENSINO MÉDIO 22,5%
2º AUTOMAÇÃO INDUSTRIAL INTEGRADO AO ENSINO MÉDIO 24,3%
Principalmente os que estiverem relacionados às dificuldades pedagógicas, como por exemplo,
dificuldade no acompanhamento e avaliação da aprendizagem e de compreensão sobre as
práticas pedagógicas, preocupando-se, com as causas e com a busca por soluções mais rápidas
junto aos alunos.
- OBJETIVOS ESPECÍFICOS:
a) Cumprir integralmente as atribuições da função de Professor Coordenador de Projetos
Responsável pela Coordenação Pedagógica nas Escolas Técnicas Estaduais do Centro Paula
Souza, segundo a Deliberação CEETEPS 20 de 16-07-2015;
b) Buscar, junto aos coordenadores de curso e a Secretaria Acadêmica, um diagnóstico das
possíveis causas de perdas de alunos, inclusive particularizando, por curso, período e módulo/
série;
c) Programar atividades, nos módulos iniciais, de resgate dos subsídios necessários para suprir as
lacunas de aprendizagem, principalmente buscando uma melhora na qualidade do desempenho
discente nos componentes curriculares que envolvam matemática e português;
d) Buscar uma avaliação das atividades pedagógicas da escola (pelos alunos) como forma de
antecipar riscos de perdas por dificuldades, por exemplo, no acompanhamento e avaliação da
aprendizagem;
e) Executar uma avaliação sobre as práticas pedagógicas apresentadas pelos professores aos
alunos, como forma de antecipar riscos de perdas;
f) Discutir com coordenadores de curso, Orientação e Apoio Educacional e, docentes, a
possibilidade da diversificação de metodologias, utilizando-se de capacitações aos docentes;
g) Orientar professores para a compreensão e utilização de técnicas e estratégias diversificadas
que favoreçam a aprendizagem dentro de uma interdisciplinaridade;
h) Reorganizar, junto aos coordenadores de curso e docentes, de Instrumentos de Avaliação,
Critérios de Desempenho e da avaliação de competências;
i) Acompanhar a equipe de gestão nas decisões das práticas escolares aplicadas (atuar junto aos
professores, coordenadores de curso, secretaria acadêmica, orientação e apoio educacional e
direção).
j) Utilizar das estratégias apresentadas na Justificativa deste Projeto, como meio de antecipar
riscos de perdas (baixos índices de frequências e/ou baixo índice de rendimento);
k) Acompanhar as práticas pedagógicas desenvolvidas durante as aulas, principalmente nas
turmas concluintes dos cursos técnicos integrado, contribuindo assim, para o pleno
desenvolvimento da meta estabelecida pela Etec Armando Pannunzio, em seu Plano Plurianual de
Gestão 2018-2022 que se mantem após a migração para PPG 2019-2023, que é “Atingir uma
média geral, no SARESP 2019, 10% maior que a alcançada em 2017”.
RESULTADO ESPERADO:
Pretende-se, ao final do ano letivo de 2019, ter conseguido a redução de 50% dos índices de
perdas dos seguintes módulos/anos e cursos, em relação aos índices de perdas do ano de 2018:
MÓDULO /ANO
CURSO
1º
ADMINISTRAÇÃO
1º
AUTOMAÇÃO INDUSTRIAL
2º
AUTOMAÇÃO INDUSTRIAL
3º
AUTOMAÇÃO INDUSTRIAL
1º
ELETROELETRÔNICA
2º
ELETROELETRÔNICA
1º
RECURSOS HUMANOS
2º
RECURSOS HUMANOS
1º
AUTOMAÇÃO INDUSTRIAL INTEGRADO AO ENSINO MÉDIO
2º
AUTOMAÇÃO INDUSTRIAL INTEGRADO AO ENSINO MÉDIO
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Espera-se ter conseguido cumprir integralmente as atribuições da função de Professor
Coordenador de Projetos Responsável pela Coordenação Pedagógica nas Escolas Técnicas
Estaduais do Centro Paula Souza, segundo a deliberação CEETEPS 20 de 16-07-2015.
Conseguir, junto aos Coordenadores de Curso e a Secretaria Acadêmica, um diagnóstico das
possíveis causas de perdas de alunos, inclusive particularizando, por curso, período e módulo/
série;
Desenvolver atividades, nos módulos iniciais, de resgate dos subsídios necessários para suprir as
lacunas de aprendizagem, principalmente buscando uma melhora na qualidade do desempenho
discente nos componentes curriculares que envolvam matemática e português;
Espera-se também ter colocado em prática uma avaliação das atividades pedagógicas da escola
(pelos alunos) como forma de antecipar riscos de perdas por dificuldades, por exemplo, no
acompanhamento e avaliação da aprendizagem;
Ter executado uma avaliação sobre as práticas pedagógicas apresentadas pelos professores aos
alunos, como forma de antecipar riscos de perdas;
A promoção de discussões com Coordenadores de Curso, Orientação e Apoio Educacional e,
docentes, possibilitando a diversificação de metodologias, utilizando-se de capacitações aos
docentes;
Conseguir orientar os professores para a compreensão e utilização de técnicas e estratégias
diversificadas que favoreçam a aprendizagem dentro de uma interdisciplinaridade;
Promover a reorganização, junto aos Coordenadores de Curso e docentes, de Instrumentos de
Avaliação, Critérios de Desempenho e da avaliação de competências;
Ter acompanhado a equipe de gestão nas decisões das práticas escolares aplicadas (atuar junto
aos professores, Coordenadores de Curso, Secretaria Acadêmica, Orientação e Apoio Educacional
e Direção).
Ter utilizado das estratégias apresentadas na Justificativa deste Projeto, como meio de antecipar
riscos de perdas (baixos índices de frequências e/ou baixo índice de rendimento);
ASSINATURA RESPONSÁVEIS
DATA

APROVAÇÃO:
Parecer – Diretor
Emitido por Luis Alberto Agasi em 31/01/2019
Esta Direção manifesta-se favorável ao projeto de professor responsável pela Coordenação
Pedagógica na ETEC Armando Pannunzio, apresentado pela professora Ana Paula Ribas Oliveira para
o ano de 2019.
Justifica-se, tendo em vista a continuidade dos índices alcançados na Coordenação Pedagógica em
2018, constatados pelo Observatório Escolar e acompanhados pela Supervisão Regional Educacional
Pedagógica de Sorocaba, que contribuíram para a redução dos índices de evasão, permitindo a
aprovação de 80% dos alunos concluintes, em relação aos ingressantes, através do cumprimento
das atividades planejadas no projeto de Coordenação Pedagógica no ano de 2018.
A continuidade do referido trabalho se faz importante para esta escola visto que, além de cumprir as
atividades programadas, este projeto de Coordenação Pedagógica pretende dar continuidade as
atividades pedagógicas diferenciadas, que foram implementadas em 2017 com os alunos
concluintes, como a 1ª Feira de Apresentação de TCC’s, que também contribuiu para a concretização
de parcerias desta escola com três faculdades de expressão na cidade, recebendo também, nesta
feira de TCC’s, a visita de várias empresas ligadas aos cursos ministrados na ETEC.
Reafirma também, a importância deste projeto, como continuidade, pela boa integração no trabalho
desta Coordenação Pedagógica com a Secretaria Acadêmica, com a Orientação e Apoio Educacional
e com os Coordenadores de Cursos.
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Portanto, a aprovação deste projeto, pautado na dedicação exclusiva desta Coordenação Pedagógica
a esta escola, será fundamental para a sequência deste trabalho pedagógico, buscando atingir níveis
de excelência e construir a história e o nome da ETEC Armando Pannunzio.

Parecer - Especialista
Emitido por SILVIA MARIA COELHO MOTA em 01/02/2019
O projeto da Coordenadora de Projetos Responsável pela Coordenação Pedagógica, apresentado pela Professora
ANA PAULA RIBAS OLIVEIRA, da Etec Armando Pannunzio, no município de Sorocaba, atende às diretrizes
emanadas pela Cetec, conforme o Memorando nº 51/2018 – CETEC e Subsídios para a elaboração de Projetos
2019. Para o ano de 2019, a Coordenação Pedagógica se preocupará com o acompanhamento da eficácia dos
instrumentos de avaliação e os critérios adotados pelos docentes, para que os alunos tenham segurança e
compreendam os instrumentos e critérios pelos quais eles serão avaliados para a aquisição das competências
necessárias para o desempenho de suas funções técnicas .Para isso, este projeto estará pautado em um trabalho
de maior integração entre todos os setores didático-pedagógicos da escola, fazendo com que o comprometimento
dos profissionais docentes em relação à escola sirva como espelho para a dedicação dos alunos com a escola
também. Serão foco de acompanhamento os seguintes cursos: 1º e 2º anos do curso Técnico em Automação
Industrial Integrado ao Ensino Médio; • 1º, 2º e 3º módulos do curso Técnico em Automação Industrial; • 1º e 2º
módulos do curso Técnico em Eletroeletrônica; • 1º e 2º módulos do Técnico em Recursos Humanos; • 1º módulo
do curso Técnico em Administração (Classe Descentralizada – extensão EMEF Vereadora Célia Dias Batista dos
Santos) da Etec Armando Pannunzio.
Em se tratando de continuidade de um trabalho, foram analisados os dados do projeto desenvolvido em 2018 pela
docente, a partir da ata de Conselho Final do 2º semestre letivo de 2018, que indicaram uma redução média de 42%
de perdas nos cursos acompanhados, ou seja, 84% da meta proposta atingida. As atividades foram cumpridas, bem
como o atendimento às diretrizes emanadas pela Cetec visando à permanência dos alunos.
Em seu parecer, a Direção manifesta que o presente projeto pretende dar continuidade as atividades pedagógicas
diferenciadas, que vêm contribuindo para os bons resultados obtidos pela unidade, entre eles na concretização de
parcerias com faculdades de expressão na cidade, na qualidade dos trabalhos de conclusão de curso e contatos
com empresas, bem como no aprimoramento das práticas pedagógicas. Mostra-se favorável à continuidade do
trabalho desenvolvido pela professora.
Dessa forma, considerando o acima exposto, manifestamo-nos favoravelmente à indicação da docente ANA PAULA
RIBAS OLIVEIRA, como Coordenadora de Projetos Responsável pela Coordenação Pedagógica da Etec Armando
Pannunzio, a partir de 1º de fevereiro de 2019.

Parecer do Coordenador da Unidade do Ensino Médio e Técnico.
2019 11:40 ALMERIO MELQUIADES DE ARAUJO

01-02-

Comentário: projeto aprovado
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TÍTULO: Projeto de Orientação e Apoio Educacional da Etec Armando Pannunzio - 2019
RESPONSÁVEIS: Renata Alves de Lima Brosco
PERÍODO: 01/02/2019 À 31/01/2020
RESUMO:
Este projeto visa atender o Memorando 51//18 – Cetec,, cuja orientação para o projeto é o foco em
cursos modulares que apresentaram perdas, ao final do 1º semestre/2018 e os anuais ao final do
2º semestre/2018, iguais ou superiores ao limite estipulado pelo Centro Paula Souza, cujo
percentual de perda seja igual ou maior a 15% em seus cursos. Na Etec Armando Pannunzio os
módulos/séries dos cursos que apresentaram um índice elevado de perdas foram: • 1º e 2º anos
do curso Técnico em Automação Industrial Integrado ao Ensino Médio;
•• 1º, 2º e 3º módulos do curso Técnico em Automação Industrial;
•• 1º e 2º módulos do curso Técnico em Eletroeletrônica;
•• 1º e 2º módulos do Técnico em Recursos Humanos;
•• 1º módulo do curso Técnico em Administração (Classe Descentralizada – extensão EMEF
Vereadora Célia Dias Batista dos Santos) da Etec Armando Pannunzio. Dentre as várias atividades
previstas para execução deste projeto, de acompanhar os cursos que apresentaram um % de
perda igual ou acima do estipulado pelo Centro Paula Souza, bem módulos/séries que não estão
priorizados no mesmo, também serão desenvolvidas integralmente as atribuições inerentes ao
professor responsável pela Orientação e Apoio Educacional, conforme determinado na
Deliberação 18, de 16//07//2015. O referido projeto será desenvolvido em parceria com a
Coordenação Pedagógica e Coordenadores de curso, a fim de acompanhar e buscar o êxito no
desenvolvimento discente e na identificação de dificuldades que possam desmotivar o aluno e
causar a sua evasão. Portanto, acompanhar e orientar 100% dos alunos com dificuldades e/ou
baixo aproveitamento escolar, nos processos de recuperação continua, permitirá que este projeto
atenda a orientação do Oficio Circular nº 034//2017 – GSE/Geped, que estabelece como meta, a
redução de 50% do índice de evasão dos cursos da Etec Armando Pannunzio elencados acima,
em relação à porcentagem de perdas estipuladas parra o 1º semestre de 2018, no Memorando
51/18 – Cettec, e assim poder atingir 75% de concluintes no final do ano letivo de 2019, conforme
meta estabelecida no Plano Plurianual de Gestão da Etec Armando Pannunzio.
Metas PPG


Atingir o índice de alunos concluintes, em relação aos ingressantes em, no mínimo, 75%

Objetivo/Metas
- OBJETIVO GERAL:
A Etec Armando Pannunzio, em conformidade ao previsto em seu Plano Plurianual de Gestão
(PPG) 2018 – 2022, com suas metas de médio e longo prazo, busca atingir os seguintes índices
de alunos concluintes:
Período (Final)
% Concluintes (em relação ao número de ingressantes)
2º semestre de 2018
72,,5%
2º semestre de 2019
75%
2º semestre de 2020
75%
2º semestre de 2021
75%
Em atendimento as orientações do documento “Subsídios para Elaboração dos Projetos 2019 de
Orientação e Apoio Educacional”, a realização deste projeto visa priorizar o acompanhamento para
os módulos/séries dos cursos com índices de perda igual ou maior que 15%.
Portanto, espera-se alcançar a redução de 50% do índice de evasão nos módulos/séries dos
cursos relacionados abaixo:
1º e 2º anos do curso Técnico em Automação Industrial Integrado ao Ensino Médio;
1º, 2º e 3º módulos do curso Técnico em Automação Industrial;
1º e 2º módulos do curso Técnico em Eletroeletrônica;
1º e 2º módulos do Técnico em Recursos Humanos;
1º módulo do curso Técnico em Administração (Classe Descentralizada – extensão EMEF
Vereadora Célia Dias Batista dos Santos) da Etec Armando Pannunzio.
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O desenvolvimento deste projeto, contribui na busca do atendimento da meta expressa no PPG da
Etec Armando Pannunzio em conseguir atender a meta parra o 2º semestre de 2019, de obter 75%
de alunos concluintes, em relação ao número de ingressantes.
Objetivos do Projeto:
Objetivo geral:
Reduzir em 50% o índice de evasão nos módulos/séries dos cursos que apresentaram índices de
perda igual ou maior que 15% (limite estipulado pelo CPS), que são eles:
1º e 2º anos do curso Técnico em Automação Industrial Integrado ao Ensino Médio;
1º, 2º e 3º módulos do curso Técnico em Automação Industrial;
1º e 2º módulos do curso Técnico em Eletroeletrônica;
1º e 2º módulos do Técnico em Recursos Humanos;
1º módulo do curso Técnico em Administração (Classe Descentralizada – extensão EMEF
Vereadora Célia Dias Batista dos Santos) da Etec Armando Pannunzio.
Acompanhar os índices de permanência de alunos nos demais cursos da Etec Armando
Pannunzio, bem como da sua classe descentralizada EMEF Vereadora Célia Dias Batista dos
Santos.
Objetivos específicos:
- identificar alunos com dificuldades e/ou baixo aproveitamento escolar;
- intervir em casos de alunos com baixo desempenho – junto aos alunos, também aos pais(de
alunos menores de idade), colaborando com a Coordenação Pedagógica e Coordenadores de
curso na interação com os docentes no entendimento e formas de trabalho com alunos que tenham
dificuldade de aprendizado e baixo rendimento escolar;
- acompanhar alunos com dificuldades e/ou baixo rendimento escolar no processo de recuperação
contínua, em atividade conjunta com Coordenação Pedagógica, Coordenadores de curso e
Docentes;
- acompanhar o desenvolvimento e resultados das Progressões Parciais dos alunos.
- acompanhar os casos de baixos índices de frequência e de rendimento escolar, na tentativa de
antever as possibilidades de perdas, evitando assim a evasão e buscando o atendimento da meta
do PPG que é de “Melhorar os índices de alunos concluintes”, que no final do 2º semestre de 2019
atendam a meta de 75% de concluintes, em relação ao número de alunos ingressantes.
RESULTADO ESPERADO:
A Etec Armando Pannunzio, em conformidade ao previsto em seu Plano Plurianual de Gestão
(PPG) 2018 – 2022, com suas metas de médio e longo prazo, busca atingir os seguintes índices
de alunos concluintes:
Período (Final)
% Concluintes (em relação ao número de ingressantes)
2º semestre de 2018
72,,5%
2º semestre de 2019
75%
2º semestre de 2020
75%
2º semestre de 2021
75%
Portanto, com a realização deste projeto, e em atendimento as orientações do documento
“Subsídios para Elaboração dos Projetos 2019 de Orientação e Apoio Educacional” – memorando
51//18 – CETEC, que visa priorizar o acompanhamento para os módulos/séries dos cursos com
índices de perda igual ou maior que 15%, espera-se alcançar a redução de 50% do índice de
evasão dos seguintes módulos/séries dos seguintes cursos abaixo relacionados:
1º e 2º anos do curso Técnico em Automação Industrial Integrado ao Ensino Médio;
1º, 2º e 3º módulos do curso Técnico em Automação Industrial;;
1º e 2º módulos do curso Técnico em Eletroeletrônica;
1º e 2º módulos do Técnico em Recursos Humanos;
1º módulo do curso Técnico em Administração (Classe Descentralizada – extensão EMEF
Vereadora Célia Dias Batista dos Santos) da Etec Armando Pannunzio.
Durante o desenvolvimento do referido projeto, pretende-se atender integralmente as atribuições
inerentes ao professor responsável pela Orientação e Apoio Educacional, conforme determinado
na Deliberação 18, de 16/07/2015, bem como a manutenção da permanência dos alunos, fazendo
os acompanhamentos descritos e buscando minimizar perdas, a fim de contribuir na busca do
atendimento da meta expressa no PPG da Etec Armando Pannunzio em conseguir atender a meta
para o 2º semestre de 2019, de obter 75% de alunos concluintes, em relação ao número de
ingressantes.
ASSINATURA RESPONSÁVEIS
DATA
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TÍTULO: Professor responsável pelos laboratórios de atividades práticas de Automação
Industrial e Eletroeletrônica da Etec Armando Pannunzio
RESPONSÁVEIS: Elvio Alexandrini Maciel
PERÍODO: 01/02/2019 À 31/12/2019
Identificando os recursos didáticos disponíveis nos laboratórios de atividades práticas dos
cursos de Automação Industrial e Eletroeletrônica da Etec Armando Pannunzio, definir sua
utilização conforme a necessidade de desenvolvimento das Bases Tecnológicas/conteúdos a
fim de padronizar e otimizar sua utilização.
Capacitar os professores envolvidos no desenvolvimento do plano de utilização/planilha de
experimentos (série metódica)
OBJETIVO:


Melhorar a qualidade das aulas teóricas e práticas dos componentes curriculares dos cursos
de Automação Industrial e Eletroeletrônica da Etec Armando Pannunzio.
METODOLOGIA/ DESENVOLVIMENTO:
Definir utilização dos equipamentos disponíveis em função das Bases Tecnológicas/conteúdos
de cada componente curricular;
Elaboração de plano de utilização (série metódica/planilha de experimento)
RECURSOS NECESSÁRIOS:
Relação de equipamentos disponíveis na Etec (dados técnicos)
RESULTADO ESPERADO:
Padronização e melhoria das aulas teóricas e práticas.
ASSINATURA RESPONSÁVEIS

APROVAÇÃO:

Luiz Aberto Agasi – Diretor

DATA

DATA

01/02/2019
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TÍTULO: Viabilização de Palestras, Treinamentos e Workshops
RESPONSÁVEIS: Edison Blaz Martinez, Fabio Franscisco, Gisele da Silva Castanharo, Lucas de
Agostini Zago, Paulo Antônio Simões e Renata Alves de Lima Brosco.
PERÍODO: 01/02/2019 À 31/12/2019
RESUMO:
Promover palestras, treinamentos e workshops voltados para as diversas áreas do conhecimento,
tendo como suporte, profissionais de empresas de tecnologias voltadas para os setores de
ação/formação da Etec Armando Pannunzio.
OBJETIVO:


Trazer profissionais de diversas áreas do conhecimento para ministrar palestras e workshops a fim
de ampliar o campo de conhecimento dos alunos e professores da Etec Armando Pannunzio.
METODOLOGIA/ DESENVOLVIMENTO:
Identificar empresas e profissionais das áreas de atuação da escola para ministrar palestras,
treinamentos e workshop;
Contatar com as empresas e profissionais;
Elaborar cronograma de apresentações;
Definir turmas que irão participar;
Disponibilizar infraestrutura para o desenvolvimento das apresentações.
RECURSOS NECESSÁRIOS:
Profissionais disponíveis para a realização da capacitação/apresentações;
Financeiros

para

alimentação

e

transportes

dos

profissionais

que

ministrarão

capacitações/apresentações (APM)
RESULTADO ESPERADO:


Melhorar o grau de satisfação dos alunos.



Inteiração com novas tecnologias
ASSINATURA RESPONSÁVEIS

APROVAÇÃO:

DATA

DATA
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Luiz Aberto Agasi – Diretor

01/02/2019

TÍTULO: Formação continuada para o Sistema Integrado de Gestão Acadêmica do corpo docente
e administrativo
RESPONSÁVEIS: Sandra Regina Aparecida Covos Blas e Cláudia Suzete Bazante
PERÍODO: 01/02/2019 À 31/12/2019
RESUMO:
Desenvolver formação continuada dos professores e funcionários administrativos da Etec Armando
Pannunzio para desenvolver as atividades necessárias para cada área, dentro do Sistema
Integrado de Gestão Acadêmica, estabelecendo um cronograma de ações formativas ao longo do
ano de 2019.
OBJETIVO:
Capacitar professores e funcionários administrativos para a melhoria da qualidade das atividades
didáticas e administrativas a serem executadas no Sistema Integrado de Gestão Acadêmica.
METODOLOGIA/ DESENVOLVIMENTO:
Levantamento das necessidades de capacitação;
Estabelecer prioridades didáticas e administrativas;
Elaboração de cronograma de capacitações de acordo com o público alvo;
Execução das capacitações;
Avaliação
RECURSOS NECESSÁRIOS:
Acesso à internet
RESULTADO ESPERADO:


Manutenção dos apontamentos acadêmicos, pedagógicos e administrativos de maneira online
ASSINATURA RESPONSÁVEIS

APROVAÇÃO:

Luiz Aberto Agasi – Diretor

DATA

DATA

01/02/2019
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TÍTULO: Formação continuada do corpo docente e administrativo
RESPONSÁVEIS: Ana Paula Ribas Oliveira e Elvio Alexandrini Maciel
PERÍODO: 01/02/2019 À 31/12/2019
RESUMO:
Elencar as necessidades de formação continuada dos professores e funcionários administrativos
da Etec Armando Pannunzio e estabelecer um cronograma de ações formativas ao longo do ano
de 2017.
OBJETIVO:


Capacitar professores e funcionários administrativos para a melhoria da qualidade das atividades
didáticas e administrativas a serem executadas.
METODOLOGIA/ DESENVOLVIMENTO:
Levantamento das necessidades de capacitação;
Estabelecer prioridades;
Definir profissional que deverá ministrar capacitação;
Elaboração de cronograma de capacitações;
Execução das capacitações;
Avaliação
RECURSOS NECESSÁRIOS:
Profissionais disponíveis para a realização da capacitação;
Financeiros para alimentação e transportes dos profissionais que ministrarão capacitações (APM).
RESULTADO ESPERADO:
Melhorar

a

qualidade

das

aulas

teóricas

e

práticas

(professores);

Melhorar a qualidade dos serviços e atendimentos administrativos (funcionários administrativos).
ASSINATURA RESPONSÁVEIS

APROVAÇÃO:

Luiz Aberto Agasi – Diretor

DATA

DATA

01/02/2019
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TÍTULO: BIBLIOTECA ATIVA
RESPONSÁVEIS: PAULA FABIANA DA SILVA AGUERO E CLÓVIS AUGUSTO BISMARA
PERÍODO: 01/02/2019 À 31/12/2019
RESUMO:
A Biblioteca escolar é um ambiente de grande aprendizado, desta maneira é necessário que cada
vez mais seja dinâmica e atrativa. O projeto Biblioteca Ativa busca desenvolver espaço mais
interativo a fim de incentivar a busca pela leitura e pelo conhecimento, desenvolvendo uma
aprendizagem prazerosa e construtiva.
Desenvolveremos atividades de caráter pedagógico e cultural, abraçando ideias da comunidade
escolar, de promoção à leitura, fazendo adequações no espaço físico e na estrutura de
funcionamento da biblioteca, buscando adequar o espaço para melhor atender a todos.
OBJETIVO:
Tem por objetivo transformar a biblioteca, em um espaço ativo no processo de busca e construção
do saber, aumento a frequência de toda comunidade escolar e utilizando-o de forma significativa,
para o enriquecimento do processo ensino-aprendizagem. Otimizar o espaço da Biblioteca, a fim
de tornar o ambiente mais atrativo e confortável, para desenvolvimento de estudos e leitura.
Oferecer assistência e interação aos discentes e docentes, na busca de livros e utilização dos
recursos e espaços escolar. Estimular os estudos e pesquisa, planejando atividades que ampliem
a busca pelo conhecimento. Aplicar pequenos reparos ao acervo de obras. Ampliar, por meio do
Centro Paula Souza, APM e comunidade, o acervo da biblioteca. Desenvolver o raciocínio lógico e
a criatividade dos discentes. Noticiar a chegada de novas aquisições para toda comunidade
escolar. Ampliar o vocabulário, senso crítico e capacidade de interpretação. Controlar a retirada e
devolução dos empréstimos das obras
METODOLOGIA/ DESENVOLVIMENTO:
Elaborar e desenvolver o Bibliotour, que é a apresentação do espaço e das regras de utilização da
biblioteca.
Atendimento a comunidade escolar: registro de empréstimo, devolução e renovação de materiais
bibliográficos; orientação sobre onde encontrar os materiais da biblioteca, orientações sobre como
utilizar os equipamentos da biblioteca; guarda de materiais;
Organização de semanas culturais e exposições temáticas.
Criação do Projeto Livro em Destaque, tendo como principal objetivo o incentivo à leitura.
Desenvolver e ampliar o projeto hora do papo.
Elaboração e emissão de relatórios solicitados durante o ano.
Controle estatístico e envio dos dados pelo sistema SIG
Horário da Equipe:
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Paula Fabiana da Silva Aguero: Terça, das 11h às 14h / das 18h30 às 21h. Quarta, das 13h30 às
17h. Quinta, das
13h30 às 17h / 18h30 às 22h. Sexta, das 11h às 15h.
Clóvis Augusto Bismara: Segunda, das 13h30 às 17h / das 18h às 22h30. Terça, das 21h às 22h30.
Quarta, das
18h às 22h30. Quinta, das 15h às 18h. Sexta, das 18h às 21h.
RESULTADO ESPERADO:
Espera-se que o uso do ambiente da biblioteca e participação de toda comunidade escolar nas
atividades propostas aumente em 10%.
Melhora significativa no processo de leitura (interpretação) e escrita dos alunos, aguçando seu
senso crítico, desenvolvendo o hábito e o prazer da leitura, oportunizando acesso e o conhecimento
dos diferentes gêneros textuais.
Espera-se ainda a ampliação de 5% do acervo técnico e literário da biblioteca e conservação do
existente.
ASSINATURA RESPONSÁVEIS

APROVAÇÃO:

DATA

DATA

Parecer - Diretor
Emitido por Luis Alberto Agasi em 28/01/2019
O Projeto Biblioteca Ativa, desenvolvido nesta unidade, tem demonstrado através de relatórios
apresentados para esta direção, o atendimento dos objetivos traçados pela gestão pedagógica,
superando, inclusive, em alguns aspectos.
O projeto desenvolvido pela professora Paula Fabiana da Silva Aguero, atingiu plenamente os
objetivos propostos em 2018, assim o comprometimento da professora superou as expectativas, e
o trabalho integrado com a gestão da unidade atendeu sobremaneira as demandas didáticopedagógicas.
Importante salientar que o professor Clóvis Augusto Bismara, que se integra ao Projeto Biblioteca
Ativa neste ano de 2019, juntamente com a professora Paula Fabiana da Silva Aguero, é um
professor atento e pronto para atender as demandas didático-pedagógicas da escola, com a
proposta de implementação de novas ideias no contexto médio-técnico no objetivo de ampliar
conhecimentos e experiências aos nossos alunos.
Ressaltamos a importância da continuidade do projeto para 2019, tendo certeza que, sendo um
projeto superlativo, continuará sendo de extrema importância para esta Unidade de Ensino.
Parecer - Coordenador de Projetos
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Emitido por Leticia Rolim Albuquerque em 31/01/2019
O presente projeto proporcionará aos usuários da biblioteca, relevantes melhorias no processo de
ensino-aprendizagem por meio da utilização deste importante espaço de criação e transformação
das ideias em conhecimento, além de fomentar a leitura e cultura que visa abrir a mente para novos
horizontes. Salientamos que todas as atividades relatadas/descritas no projeto devem ser de
caráter pedagógico e cultural, relacionadas com o acervo da biblioteca. Enfatizamos que de acordo
com o EDITAL EXTERNO CGD N.º 003/2018 de oferecimento de vagas para professores atuarem
no projeto biblioteca ativa 2019, o professor deverá aguardar a aprovação final da Cetec para
começar a desenvolver/executar o projeto, pois não é possível realizar pagamento retroativo.

Orientações:
Aceite de doação: Para o recebimento de doações, seja de materiais bibliográficos ou mobiliário é
necessário seguir a Deliberação CEETEPS nº 03, de 13/04/99, que dispõe sobre normas para
aceitação de doações e legados.

Descarte: Para a realização de descarte de materiais bibliográficos é necessário seguir a Instrução
de Serviços DPAT Nº 05/2011.
Normalização de TCC: Para orientação, quanto a normalização dos TCC’s, é necessário seguir o
Manual para a elaboração do Trabalho de Conclusão de Curso das Escolas Técnicas do Centro
Paula Souza. Salientamos que o papel da biblioteca é orientar quanto ao uso de obras disponíveis
em seu acervo e quanto a utilização do Manual para Elaboração de Trabalhos Acadêmicos e não
o desenvolvimento do TCC.
SIG Biblioteca: O SIG Biblioteca deve ser preenchido e enviado mensalmente pelo professor,
conforme orientações do Manual de usuário (http://cpssig.azurewebsites.net/).
Sua senha de acesso ao sistema SIG Biblioteca permanecerá a mesma, não sendo necessário
criar um novo cadastro;

- O acesso ao sistema será reestabelecido seguindo o seguinte cronograma:
Professores do projeto Biblioteca Ativa cujos projetos forem aprovados até 20/02/2019 estarão
habilitados para uso do sistema a partir de 28 de fevereiro de 2019.
Professores do projeto Biblioteca Ativa cujos projetos forem aprovados de 21/02 a 08/03 estarão
habilitados para uso do sistema a partir de 18 de março de 2019.
Professores do projeto Biblioteca Ativa cujos projetos forem aprovados de 08/03 a 22/03 estarão
habilitados para uso do sistema a partir de 29 de março de 2019.
- Assim que RECUPERAR o acesso ao sistema, caso não esteja visualizando o mês correto de
vigência, envie e-mail (utilizando o e-mail institucional da biblioteca) para o Núcleo de Biblioteca
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nucleobibli@cps.sp.gov.br, indicando ser professor do Projeto Biblioteca Ativa para liberarmos o
sistema sem a necessidade de envio de ofício do diretor.

Comunicação: Toda comunicação com o Núcleo de Biblioteca será feita pelo e-mail institucional da
biblioteca

(exxxbibli@cps.sp.gov.br).

Para

esclarecimentos

entre

em

contato

(nucleobibli@cps.sp.gov.br).

Os documentos citados a cima e outros relacionados a biblioteca estão disponíveis na página do
Centro de Gestão Documental (CGD), Núcleo de Biblioteca (NB) (http://www.cps.sp.gov.br/quemsomos/departamentos/cgd/nucleo-de-biblioteca/nucleo-de-biblioteca.asp)
Parecer - Coordenador de Ensino Médio e Técnico
Emitido por Cetec - Coordenador em 03/02/2019
projeto aprovado
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TÍTULO: Levantamento das causas da evasão escolar, de cada curso
RESPONSÁVEIS: Edison Blaz Martinez, Fabio Francisco, Gisele da Silva Castanharo, Lucas de
Agostini Zago, Paulo Antônio Simões e Sandra Regina Aparecida Covos Blas..
PERÍODO: 01/02/2019 À 31/12/2019
RESUMO:
Através de contato com os alunos com baixa frequência/desistência (evadidos), identificar as
causas que levaram/levam a abandonar/desistir dos cursos oferecidos pela escola.
Tais dados deverão servir de subsídios para ações que levarão a melhoria dos índices de alunos
concluintes.
OBJETIVO:


Identificar as causas que levam os alunos matriculados na Etec Armando Pannunzio a desistirem
de frequentar os cursos oferecidos pela escola.
METODOLOGIA/ DESENVOLVIMENTO:


Monitorar frequência dos alunos;



Identificar alunos com baixa frequência/evadidos;



Entrar em contato (via e-mail, telefone e/ou pessoalmente) com os alunos de baixa
frequência/evadidos;



Identificar causas de baixa frequência/evasão;



Sugerir ações para minimizar a baixa frequência/evasão;



Avaliar o processo.

RECURSOS NECESSÁRIOS:
Planilhas de frequência dos alunos (secretaria)
Pedidos de trancamento.
RESULTADO ESPERADO:
Melhorar os índices de alunos concluintes.
ASSINATURA RESPONSÁVEIS

APROVAÇÃO:

Luiz Aberto Agasi – Diretor

DATA

DATA

01/02/2019
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TÍTULO: Otimização de recursos didáticos para os cursos instalados na escola
RESPONSÁVEIS: Edison Blaz Martinez, Fabio Francisco, Gisele da Silva Castanharo, Lucas de
Agostini Zago, Paulo Antônio Simões.
PERÍODO: 01/02/2019 À 31/12/2019
RESUMO:
Identificando os recursos didáticos disponíveis na Etec Armando Pannunzio, definir sua utilização
conforme a necessidade de desenvolvimento das Bases Tecnológicas/conteúdos a fim de padronizar
e otimizar sua utilização.
Capacitar os professores envolvidos no desenvolvimento do plano de utilização/planilha de
experimentos (série metódica).
OBJETIVO:
Melhorar a qualidade das aulas teóricas e práticas dos componentes curriculares dos cursos de
Automação Industrial, Eletroeletrônica, Recursos Humanos e Administração da Etec Armando
Pannunzio.
METODOLOGIA/ DESENVOLVIMENTO:
Definir utilização dos equipamentos disponíveis em função das Bases Tecnológicas/conteúdos de
cada componente curricular;
Elaboração de plano de utilização (série metódica/planilha de experimento)
RECURSOS NECESSÁRIOS:
Relação de equipamentos disponíveis na Etec (dados técnicos).
RESULTADO ESPERADO:
Padronização e melhoria das aulas teóricas e práticas.
ASSINATURA RESPONSÁVEIS

APROVAÇÃO:

Luiz Aberto Agasi – Diretor

DATA

DATA

01/02/2019
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TÍTULO: Professor responsável pelos laboratórios e recursos de informática da Etec Armando
Pannunzio
RESPONSÁVEIS: Paula Fabiana da Silva Aguero.
PERÍODO: 01/02/2019 À 31/12/2019
RESUMO:
Controle e acompanhamento dos equipamentos de informática com a realização da manutenção
preventiva e corretiva e a instalação de software direcionado as atividades didáticas e
administrativas.
OBJETIVO:
Promover e facilitar o uso adequado dos recursos informatizados disponíveis na escola a todos os
funcionários administrativos, professores e alunos da Etec Armando Pannunzio.
METODOLOGIA/ DESENVOLVIMENTO:
Instalação e configuração dos equipamentos de informática
Instalação e configuração dos hardwares e softwares
Controle e acompanhamentos dos laboratórios
Manutenção preventiva e corretiva dos hardwares e softwares instalados
Capacitar professores, funcionários administrativos no uso adequado dos hardwares e softwares
instalados.
RECURSOS NECESSÁRIOS:
Hardwares e softwares disponíveis na Etec.
RESULTADO ESPERADO:
O uso adequado dos hardwares e softwares disponíveis na Etec facilitando as atividades didáticas
e administrativas.
ASSINATURA RESPONSÁVEIS

APROVAÇÃO:

Luiz Aberto Agasi – Diretor

DATA

DATA

01/02/2019
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TÍTULO: Revitalização da escola: Espaços de convivência, fachada da escola e substituição das
lâmpadas fluorescentes, com auxílio de parcerias.
Projeto 1: Revitalização da Quadra Poliesportiva da unidade
RESPONSÁVEIS: Adriana Maria Eugênio Latance, Luiz Alberto Agasi e Lucas de Agostini Zago,
representante da APM.
PERÍODO: 01/02/2019 À 31/12/2022
RESUMO:
Revitalização da pintura e segurança da quadra poliesportiva da escola, através de projeto
desenvolvido em conjunto entre: os alunos do curso de Administração Integrado com Ensino Médio
e a Direção Administrativa da escola, até, no prazo máximo, o final do 2º semestre de 2022.
OBJETIVO:
- Identificar quais são as necessidades emergenciais para a revitalização e manutenção da pintura
e, principalmente, segurança da quadra poliesportiva da escola;
- Buscar recursos junto ao Centro Paula Souza, Prefeitura Municipal de Sorocaba e/ou parceiros
para a execução do projeto;
- Concluir as benfeitorias dentro do prazo estipulado para atender plenamente o desenvolvimento
das práticas pedagógicas.
METODOLOGIA/ DESENVOLVIMENTO:
- Levantamento de todas as necessidades de manutenção da estrutura física da quadra
poliesportiva da escola, principalmente nos quesitos de segurança;
- Desenvolvimento de projeto para a aquisição de recursos específicos a esse fim, junto ao Centro
Paula Souza, Prefeitura Municipal de Sorocaba e/ou parceiros;
- Contratação de mão de obra que atenda às necessidades apresentadas;
- Desenvolvimento das benfeitorias necessárias.
RECURSOS NECESSÁRIOS:
- Planilhas com o levantamento de todas as necessidades de manutenções e seus custos;
- Projetos e ofícios devidamente protocolados junto ao Centro Paula Souza e/ou Prefeitura
Municipal de Sorocaba;
- Acompanhamento das solicitações realizadas;
- Concretizar a assinatura do novo convênio entre Centro Paula Souza e Prefeitura Municipal de
Sorocaba
RESULTADO ESPERADO:
- Total revitalização da quadra poliesportiva da escola, por ser a mesma, um laboratório às práticas
pedagógicas, bem como de bem-estar para toda a comunidade escolar, concretizando os ideais
que norteiam esta gestão.
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Projeto 2: Revitalização do pátio da escola

RESPONSÁVEIS: Adriana Maria Eugênio Latance, Luiz Alberto Agasi e Lucas de Agostini Zago,
representante da APM.
PERÍODO: 01/02/2019 À 31/12/2022
RESUMO:
A necessidade de revitalização do pátio da escola, após 7 anos da unidade, se dá para a
conservação do mesmo, indo de encontro, também, aos apontamentos feitos pelo Observatório
escolar 2016 e 2017, nos blocos Convênios, Parcerias e Contratos e em Saúde, Segurança e
Meio Ambiente, a unidade precisa realizar melhorias diretas no pátio da unidade, com pintura,
sinalizações, cozinha (caixas de gordura) e cantina.
OBJETIVO:
- Identificar quais são as necessidades emergenciais para a revitalização do pátio da escola;
- Buscar recursos junto ao Centro Paula Souza, Prefeitura Municipal de Sorocaba e/ou parceiros
para a execução do projeto;
- Concluir as benfeitorias dentro do prazo estipulado para que possamos desenvolver um ambiente
que proporcione bem-estar de nossa comunidade escolar interna e externa.
METODOLOGIA/ DESENVOLVIMENTO:
- Levantamento de todas as necessidades da revitalização do pátio da escola, em concordância
entre os ideais desenvolvidos pela gestão escolar juntamente com os apontamentos feitos pelo
Observatório Escolar;
- Desenvolvimento de projeto para a aquisição de recursos específicos a esse fim, junto ao Centro
Paula Souza, Prefeitura Municipal de Sorocaba e/ou parceiros;
- Contratação de mão de obra que atenda às necessidades apresentadas;
- Desenvolvimento das benfeitorias relevantes para o sucesso do projeto.
RECURSOS NECESSÁRIOS:
- Planilhas com o levantamento de todas as necessidades de manutenções e seus custos;
- Projetos e ofícios devidamente protocolados junto ao Centro Paula Souza e/ou Prefeitura
Municipal de Sorocaba;
- Acompanhamento das solicitações realizadas;
- Concretizar a assinatura do novo convênio entre Centro Paula Souza e Prefeitura Municipal de
Sorocaba
RESULTADO ESPERADO:
Pretende-se conseguir um aumento de repasses do Centro Paula Souza, para o ano de 2018 e
assim, até o final do 2º semestre de 2019 ter conseguido a completa revitalização do pátio da escola
trazendo uma visão de organização, estrutura e bem-estar como um ganho para a comunidade
escolar.
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Projeto 3: Substituição das lâmpadas fluorescentes da escola por lâmpadas de LED, em
parceria com a CPFL

RESPONSÁVEIS: Adriana Maria Eugênio Latance, Luiz Alberto Agasi e Lucas de Agostini Zago,
representante da APM.
PERÍODO: 01/02/2019 À 31/12/2022
RESUMO:
Completa substituição das lâmpadas fluorescentes da escola por lâmpadas de LED, para a
diminuição das contas de consumo de energia elétrica, bem como, em concordância com as
questões de sustentabilidade.
Projeto desenvolvido em parceria com a Companhia Piratininga de Energia Elétrica.
OBJETIVO:
- Identificar todas as documentações e contatos necessários a serem levantados para a realização
desta troca;
- Busca de informações, acompanhamento e informações com responsáveis da área para a
execução desta mudança, levantando ainda a necessidade de recursos junto ao Centro Paula
Souza, Prefeitura Municipal de Sorocaba e/ou parceiros para a execução do projeto;
- Concluir as benfeitorias dentro do prazo estipulado para que ao completar 10 anos a escola ainda
mantenha suas estruturas adequadas para o pleno desenvolvimento das práticas pedagógicas.
METODOLOGIA/ DESENVOLVIMENTO:
- Levantamento de todas as documentações necessárias para a solicitação desta mudança;
- Desenvolvimento de projeto para a aquisição de recursos específicos a esse fim, junto ao Centro
Paula Souza, Prefeitura Municipal de Sorocaba e/ou parceiros;
Contratação de mão de obra que atenda às necessidades apresentadas;
- Desenvolvimento das benfeitorias necessárias.
RECURSOS NECESSÁRIOS:
- Planilhas com o levantamento de todas as necessidades de manutenções e seus custos;
- Projetos e ofícios devidamente protocolados junto na CPFL, Centro Paula Souza e/ou Prefeitura
Municipal de Sorocaba;
- Documentos comprobatórios da ordem da fila de mudanças realizadas pela CPFL das trocas
planejadas para serem realizadas no ano de 2018.
RESULTADO ESPERADO:
- Apesar de atualmente a conta de energia ser de responsabilidade de pagamento da Prefeitura
Municipal de Sorocaba, a equipe visa a economia de energia sustentável e a redução significativa
dos custos com materiais para a manutenção das lâmpadas florescentes, que apesar do custo
baixo possuem tempo de durabilidade inferior ao da de Led. O projeto também visa a proteção do
meio ambiente devido ao descarte das lâmpadas inutilizadas.
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Projeto 4: REVITALIZAÇÃO DA FACHADA DA ESCOLA COM INSTALAÇÃO DE UM TOLDO
PARA A ENTRADA DA UNIDADE

RESPONSÁVEIS: Adriana Maria Eugênio Latance, Luiz Alberto Agasi e Lucas de Agostini Zago,
representante da APM.
PERÍODO: 01/02/2019 À 31/12/2022
RESUMO:
Completa revitalização da fachada da escola, com insatalação de um toldo, na entrada da escola,
contanto com repasses do Centro Paula Souza e/ou da Prefeitura Municipal de Sorocaba, em
função do encerramento da 1ª década de instalação da escola em sua sede.
OBJETIVO:
- Identificar quais são as necessidades emergenciais para a manutenção da fachada da escola;
- Buscar recursos junto ao Centro Paula Souza, Prefeitura Municipal de Sorocaba e/ou parceiros
para a execução do projeto;
- Concluir as benfeitorias dentro do prazo estipulado para que ao completar 10 anos a escola ainda
mantenha suas estruturas adequadas para o pleno desenvolvimento das práticas pedagógicas.
METODOLOGIA/ DESENVOLVIMENTO:
- Levantamento de todas as necessidades de manutenção da estrutura física da fachada da escola;
- Desenvolvimento de projeto para a aquisição de recursos específicos a esse fim, junto ao Centro
Paula Souza, Prefeitura Municipal de Sorocaba e/ou parceiros;
- Contratação de mão de obra que atenda às necessidades apresentadas;
- Desenvolvimento das benfeitorias necessárias.
RECURSOS NECESSÁRIOS:
- Planilhas com o levantamento de todas as necessidades de manutenções e seus custos;
- Projetos e ofícios devidamente protocolados junto ao Centro Paula Souza e/ou Prefeitura
Municipal de Sorocaba;
- Acompanhamento das solicitações realizadas;
- Concretizar a assinatura do novo convênio entre Centro Paula Souza e Prefeitura Municipal de
Sorocaba
RESULTADO ESPERADO:
- Total revitalização da fachada da unidade, concretizando os ideais que norteiam esta gestão para
o encerramento da 1ª década de instalação da Etec Armando Pannunzio.
ASSINATURA RESPONSÁVEIS

APROVAÇÃO:

DATA

DATA

Luiz Aberto Agasi – Diretor

01/02/2019

ATA DO CONSELHO DE ESCOLA
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Aos dezessete dias do mês de abril de dois mil e dezenove, reuniram-se integrantes da
comunidade interna e externa da Etec Armando Pannunzio para a posse dos membros do Conselho
de Escola para o período 2019-2020, e apresentação do Plano Plurianual de Gestão 2019-2023. O
Senhor Diretor da Etec Armando Pannunzio e Presidente do Conselho de Escola, Professor Luiz
Alberto Agasi após saudar e agradecer os presentes designou Maria Cecília Schonfelder para
elaborar a ata da presente reunião. O professor Luiz Alberto Agasi apresentou as atribuições do
conselho e deu posse aos seguintes membros:
COMUNIDADE ESCOLAR:
MEMBRO

CARGO

REPRESENTA

Luiz Alberto Agasi

Diretor

Presidência do Conselho

Sandra R. A. Covos Blas

Diretora serviços (acadêmicos)

Diretora de Serviços

Adriana Mª Eugenio Latance

Diretora serviços (administrativos)

Servidores Administrativos

Edison Blas Martinez

Professor

Professores

Marisol Masedo

Empresária

Mãe/pai de Alunos

Fernando Barbosa de Souza

Aluno

Alunos

Lucas de Agostini Zago

Vice Diretor Executivo da APM

Instituições auxiliares - APM

COMUNIDADE EXTRAESCOLAR:
Aline Gaete Sewaybricker Camargo

Ex-aluna
Diretor Executivo da

Jesse James Latance

AGEM Sorocaba

Rosana Portari dos Santos

Empresária
Membro diretoria

Youzo Watanabe

Ex-aluna
Poder Público
Empresária, vinculada a um dos
cursos
Entidades Assistenciais

OUTROS REPRESENTANTES:
Renata Alves de Lima Brosco Professora

Orientação Educacional

Ana Paula Ribas Oliveira

Professora

Coordenadora Pedagógica

Fabio Francisco

Professor

Coordenador da Classe Descentralizada

Maria Cecília Schonfelder

Servidora

Secretária do Conselho
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Dando prosseguimento a reunião foi apresentado pelo Professor Luiz Alberto Agasi o
cronograma das reuniões para o ano letivo de 2019, conforme segue abaixo:
DATA

HORÁRIO

LOCAL

25/ JUNHO

14:30

Etec Sala 01

24/ SETEMBRO

14:30

Etec Sala 01

10/ DEZEMBRO

14:30

Etec Sala 01

Dando continuidade passou a palavra a Coordenadora Pedagógica Professora Ana Paula
Ribas Oliveira para a apresentação do Plano Plurianual de Gestão PPG 2019-2023. A professora
apresentou a avaliação do ano de 2018, as propostas de projetos e ações para 2019 e perspectivas
para o futuro da Etec Armando Pannunzio. Após debate dos resultados obtidos em 2018, análise dos
projetos e ações para o futuro, os membros deste conselho parabenizaram a equipe de Gestão da
Escola pelos avanços alcançados e pela brilhante condução desta unidade aprovando o Plano
Plurianual de Gestão PPG 2019-2023. Nada mais havendo a tratar o Professor Luiz Alberto Agasi
agradeceu novamente aos presentes e eu Maria Cecília Schonfelder lavrei a presente ata, que segue
por mim assinada e pelos presentes.

Sorocaba, 17 de abril de 2019.
Maria Cecília Schonfelder
Luiz Alberto Agasi
Sandra R. A. Covos Blas
Adriana Mª Eugenio Latance
Edison Blas Martinez
Marisol Masedo
Fernando Barbosa de Souza
Lucas de Agostini Zago
Rosana Portari dos Santos
Jesse James Latance
Youzo Watanabe
Ana Paula Ribas Oliveira
Fabio Francisco
Renata Alves de Lima Brosco

154

155

156

PARECER DO CONSELHO DE ESCOLA
Os abaixo assinados, membros do Conselho de Escola da Etec Armando Pannunzio, após
apresentação do Plano Plurianual de Gestão PPG 2019-2023 pela Coordenadora Pedagógica
Professora Ana Paula Ribas Oliveira, são de parecer favorável em razão das propostas e dos
redirecionamentos dos projetos e ações para o período 2019-2023.

Sorocaba, 17 de abril de 2019.

Luiz Alberto Agasi
Sandra R. A. Covos Blas
Adriana Mª Eugênio Latance
Edison Blas Martinez
Marisol Masedo
Fernando Barbosa de Souza
Lucas de Agostini Zago
Rosana Portari dos Santos
Jesse James Latance
Youzo Watanabe
Renata Alves de Lima Brosco
Ana Paula Ribas Oliveira
Fabio Francisco
Maria Cecília Schonfelder
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