Plano Escolar 2015 Etec Professor Camargo Aranha
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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NÍVEIS E MODALIDADES DE ENSINO

Modalidade:Médio
O Ensino Médio é o curso indispensável a todos os estudantes,
Descrição: pois sem ele não se obtém o acesso ao ensino superior e também
a certificação do Ensino Técnico.

Em nossa escola é oferecido no período vespertino, das 13h às
17h25min, e a partir de 2014, passamos a oferecer o ensino médio
no período matutina, das 7h25min às 11h50min, assim atendendo
ainda mais a comunidade. São cinco aulas diárias ministradas por
uma equipe de professores plenamente qualificada e experiente.
Nossos alunos recebem os livros do programa PNLEM / MEC, e
também contam com materiais de apoio didáticos: revistas, jornais
e DVDs.
Em nossos laboratórios de informática os alunos tem a
possibilidade de desevolver pesquisas, utilizar
softwears (clikideia) para o desenvolvimento de atividades e
projetos.
As salas de aula são salas ambiente e equipadas com
ventiladores, televisores, quadros brancos e computadores. Há
também um laboratório de biologia muito bem equipado para o uso
das disciplinas de física, química e biologia. Para os alunos que
apresentam dificuldades, nossa escola oferece, por meio do
plantão de dúvidas (gratuito), aulas extras de inglês, matemática,
física e química .
Temos parcerias com diversas empresas e cursinhos que nos
enviam material de suporte e oferecem palestras de orientação
para os vestibulares., e empresas que desenvolvem projetos
voltados para o empreendedorismo e cidadania contribuindo assim
para a formação global do aluno.

Habilitações associadas:
Ensino Médio

Modalidade:Técnico
Esta completamente superado o enfoque tradicional de
profissionalização que tratava o ensino técnico como mero
instrumento de uma política assistencialista para as camadas
populares , com vistas ao atendimento as demandas do mercado
Descrição:
de trabalho. Hoje não é mais possível conceber apenas uma
minoria de trabalhadores com domínio de competências de maior
complexidade, na medida que não há mais a rígida separação
entre planejamento e execução, principalmente em razão das

novas demandas que o avanço tecnológico trouxe
as organizações empresariais.
Cabe, dessa forma, à equipe escolar acolher o jovem ou adulto
num clima motivador em que o aluno possa de fato aprender e se
apropriar de instrumentos que o auxiliem em sua realização
pessoal e profissional. Além de acolher o adolescente que est em
plena fase de desenvolvimento e formação de sua personalidade,
momento no qual suas escolhas estão em transição.
Nossa escola oferece cursos técnicos nos períodos da mahã, onde
a grande maioria dos alunos é formarda por adolescentes que
estão no Ensino Médio, tarde, e noite, onde a clientela é composta
por adultos e jovens adultos, qua atuam no mercado de trabalho e
que procuram uma especialização ou uma profissão que lhes
possibilitem a inserção no mecado de trabalho.

Mercado de Trabalho
As rápidas e frequentes alterações dos setores produtivos colocam
o desafio de criar um profissional que desenvolva habilidades que
propiciem a compreensão global do processo produtivo através da
apropriação do saber tecnológico e da valorização da cultura do
trabalho.
Para serem inseridos no mundo coorporativo os profissionais
devem ter compromisso, iniciativa, valores éticos necessários à
tomada de decisões com autonomia.
Eixo Tecnológico: Informação e Comunicação:
Técnico em Informática
O TÉCNICO EM INFORMÁTICA é o profissional que desenvolve
programas de computador, seguindo as especificações e
paradigmas da lógica de programação e das linguagens de
programação. Utiliza ambientes de desenvolvimento de sistemas,
sistemas operacionais e banco de dados. Realiza testes de
programas de computador, mantendo registros que possibilitem
análises e refinamento dos resultados. Executa manutenção de
programas de computadores implantados.

Certificação:
1° módulo: Qualificação Técnica de Nível Médio de Auxiliar de
Informática

2° módulo: Qualificação Técnica de Nível Médio de Auxiliar de
Programação de Computadores
3° módulo: Habilitação Profissional Técnica de Nível Médio de
Técnico em Informática

Eixo Tecnológico: Informação e Comunicação:
Eixo Tecnológico: Gestão e Negócios:
Técnico em Finanças
O TÉCNICO EM FINANÇAS é o profissional que efetua atividades
nas negociações bancárias e nos setores de tesouraria,
contabilidade, análise de crédito, orçamento empresarial, custos e
formação de preços. Identifica os diversos indicadores
econômicos e financeiros e sua importância para análise
financeira. Interpreta demonstrativos financeiros. Realiza fluxo de
caixa, lançamentos financeiros, ordens de pagamento, contas a
pagar e receber e cobranças. Coleta e organiza informações para
elaboração do orçamento empresarial e análise patrimonial.
Certificação:
1° módulo: Qualificação Técnica de Nível Médio de Auxiliar
Financeiro
2° módulo: Qualificação Técnica de Nível Médio de Assistente
Financeiro
3° módulo: Habilitação Profissional Técnica de Nível Médio de
Técnico em Finanças

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.
Certificação:

1° módulo: Qualificação Técnica de Nível Médio de Auxiliar
Administrativo
2° módulo: Qualificação Técnica de Nível Médio de Assistente
Administrativo
3° módulo: Habilitação Profissional Técnica de Nível Médio de
Técnico em Administração

Técnico em Contabilidade
O TÉCNICO EM CONTABILIDADE é o profissional que
desempenha tarefas relativas à contabilidade e à
administração das organizações. Analisa a documentação
contábil e elabora planos de contas. Organiza, controla e arquiva
documentos relativos à atividade contábil/ administrativa e
controla as movimentações. Constitui e regulariza empresas,
identifica documentos e informações, atende à fiscalização e
procede a consultoria empresarial. Executa a contabilidade geral,
operacionaliza a contabilidade de custos e efetua contabilidade
gerencial. Administra o departamento de pessoal e realiza controle
patrimonial.
Certificação:
1° módulo: sem certificação
2° módulo: Qualificação Técnica de Nível Médio de Auxiliar de
Contabilidade
3° módulo: Habilitação Profissional Técnica de Nível Médio de
Técnico em Contabilidade
Técnico em Secretariado
O TÉCNICO EM SECRETARIADO é o profissional que assessora
o (os) executivo (os) em linguagem nacional e internacional,
aplicando as técnicas secretariais que subsidiarão o (os) executivo
(os) na tomada de decisões, inclusive para o planejamento
estratégico, tático, operacional e Plano Diretor. Exerce funções
gerenciais; empreendedoras; práticas inovadoras; ações proativas;
comprometido com a cultura organizacional; gerencia o fluxo de
informações: produção documental física e eletrônica, conferência
da documentação com ênfase no apoio à gestão organizacional.
Domina aplicativos e Internet na pesquisa, organização,
elaboração, atualização e manutenção de dados.
Certificação:

1° módulo: Qualificação Técnica de Nível Médio de Auxiliar de
Secretaria
2° módulo: Qualificação Técnica de Nível Médio de Assessor
Empresarial e de Eventos
3° módulo: Habilitação Profissional Técnica de Nível Médio de
Técnico em Secretariado
Técnico em Seguros
O TÉCNICO EM SEGUROS é o profissional que controla contas
(apólices) relativas a prêmios e sinistros e organiza fatos
contábeis, com base nas normas e limites técnico-operacionais.
Subscreve e inspeciona os riscos. Avalia acessos e riscos de
sinistros e concede participação de riscos ao mercado.
Operacionaliza cálculos de prêmios e outros procedimentos. Avalia
e realiza mediação em seguros, regulação de sinistros, análise de
perfil do segurado, comercialização de seguros (de automóvel,
residencial, patrimonial, de responsabilidade civil, de fiança
locatícia, vida e previdência e seguro saúde). Atua como
colaborador em conjunto com o analista e o gestor de carteira
massificada de seguros, além de agir na intermediação do
pagamento de indenizações.
Certificação:
1° módulo: Qualificação Técnica de Nível Médio de Auxiliar Técnico em
Seguros
2° módulo: Qualificação Técnica de Nível Médio de Assistente Técnico
em Seguros
3° módulo: Habilitação Profissional Técnica de Nível Médio de Técnico
em Seguros
Eixo Tecnológico: Ambiente, Saúde e Segurança
Técnico em Nutrição e Dietética
O Técnico em Nutrição e Dietética é o profissional que atua em
atividades relacionadas à alimentação e à nutrição com vistas à
promoção, à prevenção, à manutenção e à recuperação da saúde
de indivíduos e/ou de coletividades. Desenvolve também
atividades de supervisão e de controle técnico e administrativo da
área de alimentação e nutrição.

Certificação:
1° módulo: sem certificação

2° módulo: Qualificação Técnica de Nível Médio de Assistente de
Produtos em Serviços de Alimentação
3° módulo: Habilitação Profissional Técnica de Nível Médio de Técnico
em Nutrição e Dietética
Eixo Tecnológico: Ambiente, Saúde e Segurança
Técnico em Cozinha
O Técnico em Cozinha é o profissional que atua na organização
da cozinha e elaboração do mise en place, na seleção e no
preparo da matéria-prima. Participa da elaboração e organização
de eventos e de cardápio. Executa cortes e métodos de
cozimento, prepara alimentos e bebidas de acordo com os
padrões de segurança alimentar. Opera e higieniza utensílios e
equipamentos. Armazena diferentes gêneros alimentícios,
controlando estoques, o consumo e os custos.
Certificação:
1° módulo: Qualificação Técnica de Nível Médio de Auxiliar de Cozinha
2° módulo: Qualificação Técnica de Nível Médio de Assistente de
Serviços Gastronômicos
3° módulo: Habilitação Profissional Técnica de Nível Médio de Técnico
em Cozinha
Em todas as habilitações profissionais temos alunos estagiando,
sendo esse estágio curricular ou não, isso se deve aogrande
número de parceiros e qualidade dos nossos cursos.

Habilitações associadas:
Administração
Contabilidade
Logística
Secretariado
Seguros
Informática
Nutrição e Dietética
Cozinha

Eventos

Modalidade:Integrado

Descrição:

A ETEC Professor camargo Aranha, possui hoje três modalidades
de Ensino Integrado, sendo elas: Administração, Informática e
Nutrição. Essa modalidde de ensino permite ao aluno, ao final
do período de 3 anos, possuir as certificações do ensino médio e
do técnico, o que possibilita, ao adolescente, a abertura do
mercado de trabalho aumentando seu campo de atuação.
Nessa modalidade os alunos de ETEC cursam suas disciplinas no
período das 7:30horas até as 15:30 horas, período que
compreende os conteudos técnicos e a formação do ensino médio.

Habilitações associadas:
Nutrição e Dietética (Etim)
Administração (Etim)
Contabilidade (Etim)
Informática (Etim)

AGRUPAMENTO DISCENTE (1º Semestre) - 2015

Curso

Turno Série/Módulo

Qtd.
Classes

Qtd.
Alunos

Ensino Médio

Manhã1ª Série

2

80

Ensino Médio

Tarde 1ª Série

1

40

Ensino Médio

Tarde 2ª Série

2

67

Data Base
O.C.

Administração (Etim)

Manhã2ª Série

1

37

Ensino Médio

Tarde 3ª Série

3

112

Administração (Etim)

Manhã1ª Série

1

40

Nutrição e Dietética
(Etim)

Manhã2ª Série

1

38

Nutrição e Dietética
(Etim)

Manhã3ª Série

1

31

Ensino Médio

Manhã2ª Série

1

39

Nutrição e Dietética
(Etim)

Manhã1ª Série

1

40

Informática (Etim)

Manhã3ª Série

1

38

Contabilidade (Etim)

Manhã2ª Série

1

35

Informática (Etim)

Manhã2ª Série

1

37

Contabilidade (Etim)

Manhã1ª Série

1

40

Informática (Etim)

Manhã1ª Série

1

40

Administração (Etim)

Manhã3ª Série

1

31

Informática

Noite 3º Módulo

1

24

Nutrição e Dietética

Manhã1º Módulo

1

40

Finanças

Noite 2º Módulo

1

28

Finanças

Noite 3º Módulo

1

16

Informática

Noite 1º Módulo

1

40

Secretariado

Noite 2º Módulo

1

19

Secretariado

Noite 3º Módulo

1

24

Secretariado

Noite 1º Módulo

1

40

Nutrição e Dietética

Manhã2º Módulo

1

29

Nutrição e Dietética

Noite 2º Módulo

1

30

Nutrição e Dietética

Noite 3º Módulo

1

21

Eventos

Noite 1º Módulo

1

40

Contabilidade

Manhã3º Módulo

1

18

Contabilidade

Noite 2º Módulo

1

38

Contabilidade

Noite 1º Módulo

1

40

Eventos

Noite 3º Módulo

1

21

Finanças

Noite 1º Módulo

1

40

Eventos

Noite 2º Módulo

1

24

Cozinha

Noite 1º Módulo

1

40

Contabilidade

Noite 3º Módulo

1

22

Cozinha

Noite 3º Módulo

1

21

Cozinha

Manhã2º Módulo

1

33

Administração

Noite 3º Módulo

2

37

Administração

Noite 2º Módulo

1

34

Administração

Manhã2º Módulo

1

28

Administração

Noite 1º Módulo

1

40

AGRUPAMENTO DISCENTE (2º Semestre) - 2015

Curso

Turno Série/Módulo

Qtd. Classes Qtd. Alunos

Ensino Médio

Tarde 2ª Série

1

40

Administração (Etim)

Manhã 1ª Série

1

40

Ensino Médio

Tarde 3ª Série

3

112

Ensino Médio

Manhã 2ª Série

1

39

Ensino Médio

Manhã 1ª Série

2

80

Ensino Médio

Tarde 2ª Série

2

67

Contabilidade (Etim)

Manhã 2ª Série

1

35

Administração (Etim)

Manhã 3ª Série

1

31

Administração (Etim)

Manhã 2ª Série

1

37

Contabilidade (Etim)

Manhã 1ª Série

1

40

Contabilidade (Etim)

Manhã 2ª Série

1

35

Informática (Etim)

Manhã 1ª Série

1

40

Informática (Etim)

Manhã 2ª Série

1

37

Informática (Etim)

Manhã 3ª Série

1

38

Nutrição e Dietética (Etim)

Manhã 1ª Série

1

40

Nutrição e Dietética (Etim)

Manhã 2ª Série

1

35

Nutrição e Dietética (Etim)

Manhã 3ª Série

1

31

Administração

Manhã 3º Módulo

1

28

Administração

Noite

1º Módulo

1

40

Administração

Noite

2º Módulo

1

40

Administração

Noite

3º Módulo

1

34

Contabilidade

Noite

1º Módulo

1

40

Contabilidade

Noite

2º Módulo

1

40

Contabilidade

Noite

3º Módulo

1

38

Cozinha

Noite

1º Módulo

1

40

Cozinha

Noite

2º Módulo

1

40

Cozinha

Noite

3º Módulo

1

33

Eventos

Noite

1º Módulo

1

40

Eventos

Noite

2º Módulo

1

40

Eventos

Noite

3º Módulo

1

24

Finanças

Noite

1º Módulo

1

40

Finanças

Noite

2º Módulo

1

40

Finanças

Noite

3º Módulo

1

28

Informática

Noite

1º Módulo

1

40

Informática

Noite

2º Módulo

1

40

Nutrição e Dietética

Noite

1º Módulo

1

40

Nutrição e Dietética

Noite

2º Módulo

1

40

Nutrição e Dietética

Noite

3º Módulo

1

30

Nutrição e Dietética

Noite

3º Módulo

1

29

Secretariado

Noite

1º Módulo

1

40

Secretariado

Noite

2º Módulo

1

40

Secretariado

Noite

3º Módulo

1

19

CLASSES DESCENTRALIZADAS

Localização:EE Conde José Vicente de Azevedo
Parcerias:

Implantação do Curso Técnico de Nível Médio em Técnico em Logistica e
Adminstração.

Coord.:

Valdeci Benedito Mangianelli

Habilitações associadas:
Logística

AVALIAÇÃO DO CUMPRIMENTO DE METAS DO ANO ANTERIOR

Meta:

Pautar a educação no diálogo constante entre gestor/professores/
funcionários e alunos. Ampliando a comunicação entre a comunidade
escolar em 10%

Resultado: Atingida
Justificativa:A comunicação era menos eficiente por utilizar materiais e métodos
convencionais (murais, circulares etc), com isso a resposta as informações
(sejam elas convocações de reuniões, avisos em geral) era de 31%, o que

representava algo em torno de 50 respostas positivas.
Com a utilização de ferramentas como NSA, site, whatsapp, facebook,
entre outras, é expressivo o aumento na quantidade de respostas positivas,
chegando a 120 respostas, o que representa 90% da equipe docente.
Em relação a comunicação com discentes pode se observar, de acordo com
dados do SAI, que a utilização dos meios eletrônicos (email e site)
propiciou aumento de 6% na comunicação passando de 34,17%, em 2013,
para40,5% em 2014.
Desta forma, superamos a meta de 10%.

Meta:

Desenvolver Projetos e outras atividades pedagógicas com foco na
construção / formação do cidadão, sem o cunho assistencialista,
visando desencadear ação de cidadania pela comunidade escolar;

Resultado: Parcialmente atingida
Justificativa:Por se tratar de uma meta de longo prazo, a meta foi parcialmente atingida
e as atividades anteriormente propostas se renovam nesse período e
continuam a fazer parte das metas da escoa. Até o ano de 2014 houve o
desenvolvimento de 10 projetos, o que representa um aumento m de 100%
já que em 2011 quando a meta foi criada não havia projetos nessa área.

Meta:

Aumentar em 20% a qualidade na formação global do aluno a partir
da adoção de metodologias adequadas buscando uma padronização de
procedimentos da avaliação escolar com foco nas competencias

Resultado: Atingida
Justificativa:A padronização de procedimentos como:
Visitas técnicas: padronização de relatórios, atualmente todas as visitas são
registradas adequadamente
Pré banca de TCC: inclusão da prática em todos os cursos (Técnicos e
Etim)
Monitorias: acompanhamento pelos professores e certificação dos alunos
monitores; ação implementada a partir de 2013.
Somando a inclusão de ações tais como:
Aplicação de avaliações externas Geekie (a partir de 2013), e incentivo a
participação em avaliações como Saresp e Enem.
Construindo instrumentos que favorecem o alinhamento entre o trabalho
docente e o Projeto Pedagógico da escola.
Com o resultado da Pesquisa Avaliação Escolar é possível verificar que
64,9% dos alunos entendem que o trabalho desenvolvido por toda a equipe
tem contribuído substancialmente para a formação global do aluno.

Meta:

Melhorar em 20% processos de gestão de serviços e espaços físicos com
vistas a organização de registro escolares e vida funcional dos
servidores,adequando instalações e equipamentos

Resultado: Atingida
Justificativa:A compra do arquivo circulante da secretaria, pela APM possibilitou maior
agilidade na consulta de informações e atendimento as demandas.
A constante melhora na organização (tanto física como softwears) tem cada
vez mais facilitado o trabalho e melhorado o desenvolvimento de
atividades didático pedagógicas. O pronto atendimento da equipe de TI na
resolução de situações tem gerado um ótimo resultado.
A implantação completa do sistema NSA, integrando secretaria e diário
eletrônico tem facilitado ação da equipe de coordenadores no
acompanhamento do trabalho pedagógico desenvolvido bem como a rápida
reestruturação quando necessário.

Meta:

Ampliar em 10% a inserção de alunos, em empresas credencias para
estágios e ampliar o contato do aluno com o mercado de trabalho
através de ações que possibilitem maior contato com as diversas áreas

Resultado: Atingida
Justificativa:A continuidade da parceria com os agentes de integração (Nube, CIEE
entre outros), além do trabalho das professoras responsáveis pelos estágios
tem se mostrado cada vez mais efetivo no aumento do número de vagas de
estágios, e muitas vezes emprego, oferecidas aos alunos.
Foi possível verificar um aumento de 50% (cerca de 60 vagas)nas vagas de
estágio oferecidas e de 30% (cerca de 18) no preenchimento das vagas.

SITUAÇÕES-PROBLEMA
O ensino por competências exige que a equipe tenha espaços para discussão,
o que favorece a articulação de projetos.
Nossa escola possui um grande número de professores que permanecem por
pouco tempo na escola, por conta da quantidade reduzida de aulas que
possui. Isso gera uma rotatividade diária de professores muito grande e
dificulta os encontros em que as equipes estejam completas.
Taxas de permanência do aluno na escola superior a 67%;

A disposição da matriz curricular que nem sempre propicia o
desenvolvimento gradual da aprendizagem em níveis satisfatórios (de
acordo com dados do SAI).

METAS

Meta:

Aumentar em 20% a qualidade na formação global do aluno a partir da
adoção de metodologias adequadas buscando uma padronização de
procedimentos da avaliação escolar com foco nas competencias

Duração: 5 Anos
Descrição: (continuação da meta) e habilidades que compõem os perfis dos
técnicos egressos.

lTrabalho voluntário de monitoria para os alunos com dificuldade em
diferentes conteúdos/componentes curriculares nos horários de préaula ou pós aula;
l
lRoteiro/relatórios de visitas técnicas (a escola já conta com um
modelo, disponível no site na área de documentos);
lAvaliação Planejamento de TCC;
l
l
lConscientização e implantação de um projeto único sobre cidadania,
colocando frases de tempos em tempos em local visível a todos;
lVisitas periodicidade maior;
l
l

Meta:

Incluir 1 curso integrado no ano de 2015

Duração: 1 Ano
Descrição: Incluir cursos de especialização técnica na unidade iniciando com curso na
área de informática.

PROJETOS 2015

Projeto “Projeto interdisciplinar com a criação de uma empresa imaginária :
Parte II”

Respon
sável(e José Luiz Thomaz / Dênio Arrais / Sônia Kosimenko / José Alves
is):
Data
de
04/02/2015
Início:
Data
29/06/2015
Final:
Descriç A) Apresentação do Projeto (Resumo / Justificativa / Objetivos):
ão:

Resumo:

O projeto será inicialmente desenvolvido com os alunos dos 1º. módulo, cujo
propósito é a abertura de uma empresa imaginária cujo tema será escolhido
pelos discentes, juntamente com o corpo docente desta Unidade Escolar.

B) Justificativa:

Com a crescente necessidade de darmos aos nossos alunos uma visão real a
cerca da dinâmica de mercado, que o absorverá como recurso de grande
importância para as empresas que buscam resultados melhores, bem como, o
aluno que necessita adentrar ao mercado de trabalho para assumir novas
responsabilidades, já encontrará parte do caminho realizado, tendo a premissa
básica de reconhecer-se como cidadão.

Objetivo:

Permitir a integração da área Contábil, tendo como ferramenta integradora os
diversos componentes presentes no Curso de Contabilidade, dando a
oportunidade aos discentes de conhecer a importância de todos na gestão dos
projetos empresariais. Em tempos modernos, a contabilidade passou a ter
importância a vários tipos de usuários como, por exemplo, acionistas e
fornecedores. Contudo a contabilidade tem conquistado importância nas

organizações. Entretanto, muito mais do que uma exigência legal, é também
uma fonte de informações importantes na gestão das empresas.

C) Desenvolvimento do Projeto (Metodologia / recursos necessários):

Metodologia: Serão envolvidos todos os professores do curso, que darão
suporte na elaboração de um Plano Administrativo, que em seu escopo irá
contemplar as especificidades de seu segmento, apoiadas pelos conteúdos
curriculares, contextuando os assuntos referentes aos estudos realizados,
relembrando o momento e o que se espera do aluno do Curso Técnico de
Contabilidade.

Recursos Necessários:

 Relatório de pesquisa a ser elaborado pelo professor de cada componente
curricular;
 Utilização do Laboratório de Informática.

D) Cronograma de Execução

Atividades

Prazo

Apresentação do projeto aos docentes.
04/02
Apresentação do projeto aos discentes e escolha do ramo de
18/03
atividade.
Levantamento dos dados referentes à pesquisa.
22/04
Desenvolvimento do projeto

20/05

Entrega do projeto e conclusão

29/06

Metas associadas:
Aumentar em 20% a qualidade na formação global do aluno a partir da adoção de
metodologias adequadas buscando uma padronização de procedimentos da avaliação
escolar com foco nas competencias
Aumentar em 10% a permanência dos alunos dos cursos técnicos na escola, em relação
aos dados do SAI2014

Projeto
RELEITURA ESTRUTURADA E CRIATIVA DE PRODUTOS
:
Respon
sável(e Walter Kussano e David Afonso
is):
Data
de
10/03/2015
Início:
Data
30/05/2015
Final:
Descriç A) Apresentação do Projeto (Resumo / Justificativa / Objetivos):
ão:
Resumo
O projeto tem como objetivo avaliar se o grupo evidencia a capacidade de
apresentar argumentos, com base em uma pesquisa/análise de mercado que um
produto revitalizado/repaginado teria resultados positivos com a sua
implantação. Aplicando as diferentes habilidades desenvolvidas no I módulo o
aluno será capaz de aplicar de forma congruente tudo que fora trabalhado no
módulo.

B) Justificativa
O AUXILIAR ADMINISTRATIVO é o profissional que executa serviços
de apoio nas organizações auxiliando as diversas áreas; presta atendimento a
clientes e fornecedores, atua no processo de comunicação organizacional
tratando de documentos variados, cumprindo todo o procedimento necessário
referente aos mesmos; participa das atividades e rotinas administrativas.

C) Desenvolvimento do Projeto (Metodologia / recursos necessários):

Módulo I: Auxiliar Admnistrativo

Gestão Empresarial Gestão de Pessoas I Cálculos Financeiros
Criação de uma
Consultoria
Especializada em
Inovação

Missão / Visão /
Valores

Planejamento
Estratégico / Tático
/ Operacional
utilizando o PDCA
Análise do mercado

Análise SWOT

Identificar o
ambiente das
empresas,
intepretar e
classificar o papel de
recursos humanos
no desenvolvimento
prático da missão,
visão e valores
Descrever a cultura
organizacional, seus
impactos na relação
prática no
desenvolvimento de
conhecimentos,
habilidades e
atitudes
Realizar estimativa
de contratações
imediatas e futuras

Ética e Cidadania
Organizacional

Formação de preços Ética – o
/ Custos fixos e
profissional de
variáveis
ADM.

Ponto de equilíbrio
de um
empreendimento

Viabilidade de
negócios /
Demonstração de
resultados
Taxa e prazo de
retorno do capital
investido /
comparação om
outros papéis do
mercado financeiro

Aplica
Inform

Orient
elabor
aprese
(Powe
/ Word

Criterios de avaliação
- Comprovação das atas dos encontros com os Professores do módulo abordando o debate do
(Professor e alunos)
-Apresentação final do projeto na última semana de maio/2014, (local a ser definido), com a pr
de área e a Coordenadora Pedagógica.

D) Cronograma de Execução

Março
1014
Definição do tema do
Projeto
Levantamento de
informações /
Entendimento do
negócio
Elaboração do Projeto
Apresentação

1721

Abril
2428

31- 7- 144
11 18

(*)

(*)

Maio
2821-25 02

5- 129 16

19-23 26

(*)

(*)

(*)

(*

(*) Reunião com os Professores para discutir o andamento do projeto, com a formalização de a
(**) Apresentação para todos os professores do módulo

Metas associadas:

Aumentar em 20% a qualidade na formação global do aluno a partir da adoção de
metodologias adequadas buscando uma padronização de procedimentos da avaliação
escolar com foco nas competencias
Aumentar em 10% a permanência dos alunos dos cursos técnicos na escola, em relação
aos dados do SAI2014

Projeto
Master Chef 2015 – 1º Semestre
:
Respon
sável(e Luigi Rea, Carla Keiko, e Danielle Massa
is):
Data
de
12/03/2015
Início:
Data
17/06/2015
Final:
Descriç A) Apresentação do Projeto (Resumo / Justificativa / Objetivos):
ão:
Resumo

Confraternização entre as turmas do curso de cozinha e os professores
com o objetivo secundário de obter fundos para aquisição de utensílios
para os laboratórios.

B) Justificativa

Aprimorar a convivência e a relação professor x aluno e aluno x aluno,
assim facilitando a comunicação e desenvolvimento dos alunos.
A obtenção de fundos para aquisição de equipamentos e utensílios tem
o objetivo de auxiliar a APM, já que muitos alunos não colaboram com
a mesma no inicio do semestre, e assim melhorar a dinâmica e o
processo de ensino aprendizagem com a utilização de equipamentos
adequados, aproximando cada vez mais o aluno da sua realidade
profissional.

C) Desenvolvimento do Projeto (Metodologia / recursos necessários):

O projeto consiste na elaboração de um evento, onde os professores
planejam e executam todo o jantar para um grupo de 50 alunos que
participam como expectadores acompanhando todo o processo,
fazendo a junção de conteúdos de várias disciplinas abordadas durante
os três módulos, dando a possibilidade do aluno acompanhar em loco
o que foi observado nas disciplinas do curso.
Para a realização do jantar, os professores propõem um cardápio onde
serão servidos: entrada, prato principal, sobremesa e bebida, todas
preparadas nos laboratórios da escola. Com o intuito de reduzir os
custos do jantar os professores buscam parceiros externo que possam
contribuir com materiais e insumos utilizados no jantar, dessa maneira
aumentando o valor arrecadado.

D) Cronograma de Execução

Atividades

Prazo

Entrega de projeto

12/03/2015
De 01/06/2015 até
16/06/2015
17/06/2015

Divulgação do jantar e arrecadação
Realização

Metas associadas:
Aumentar em 10% a permanência dos alunos dos cursos técnicos na escola, em relação
aos dados do SAI2014
Aumentar em 20% a qualidade na formação global do aluno a partir da adoção de
metodologias adequadas buscando uma padronização de procedimentos da avaliação
escolar com foco nas competencias

Projeto
JORNAL “SEXTA AULA”
:
Respon
sável(e PATRÍCIA TORELLI SANTOS ARIMURA, Rodineha e Milton
is):

Data
de
02/03/2015
Início:
Data
30/11/2015
Final:
Descriç A) Apresentação do Projeto (Resumo / Justificativa / Objetivos):
ão:
Produzir e publicar um jornal quinzenal na Internet

Justificativa METODOLOGIA:
Dentro de nossa disciplina, é fundamental o estímulo à leitura e produção de
texto. Desta maneira, a participação nesta atividade vem ao encontro de nossas
pretensões, pois, além de ser lúdica e prazerosa, incentiva a escrita e a
pesquisa.

Desenvolvimento do Projeto (Metodologia / recursos necessários):
O jornal deverá ser escrito pelos alunos e publicado on-line, de 15 em 15 dias,
com ao menos uma matéria dos alunos responsáveis pela redação.
Não se tratará de um jornal restrito a acontecimentos na escola, mas conterá
notícias sobre esportes, lazer, mundo, Brasil, política, tecnologia
e vestibulares também.
A publicação das matérias será de responsabilidade do editor do jornal.
Nome do Jornal: Sexta aula

B) Cronograma de Execução

Atividades

Prazo

Coleta de Noticias
Seleção de informações
Edição da jornal

15 dias
15 dias
15 dias

Metas associadas:
Aumentar em 10% a permanência dos alunos dos cursos técnicos na escola, em relação
aos dados do SAI2014
Aumentar em 20% a qualidade na formação global do aluno a partir da adoção de
metodologias adequadas buscando uma padronização de procedimentos da avaliação
escolar com foco nas competencias

Projeto
II Festival Minuto
:
Respon
sável(e Denio Dias Arrais
is):
Data
de
11/08/2015
Início:
Data
01/09/2015
Final:
Descriç A) Apresentação do Projeto (Resumo / Justificativa / Objetivos):
ão:
Resumo
Os alunos devem criar uma empresa fictícia funcional e apresentar esta
empresa por meio de um comercial com duração de até 3 (três ) minutos.
Itens para ser analisados:
1)

Criatividade

2)

Inovação

3)

Organização

4)

Planejamentos

5)

Apresentação

B) Justificativa

Este trabalho se justifica pela necessidade de se agregar conhecimentos
práticos a teoria apresentada pela disciplina. Busca-se estimular a criatividade
e a identificação de oportunidades.

C) Desenvolvimento do Projeto (Metodologia / recursos necessários):
Os alunos elaboraram um comercial de até 3 minutos para ser apresentado para
uma comissão formada por professores da Etec Prof Camargo Aranha e
convidados. A metodologia considera os conceitos de marketing aprendidos
em sala de aula.
A comissão julgadora será formada pelos seguintes convidados:
Antonio Flores - Formação: Economia e Engenharia Civil
David Afonso-Formação: Publicidade e Propaganda
Ivete Inocêncio Briotto-Formação: Administração
Margareth Arrais -Formação: Artes Cênicas

Os comerciais foram divulgados a todos os alunos da Etec após a apresentação.

D) Cronograma de Execução

Atividades
Início do Projeto – Divisão das equipes e escolha dos
temas.
Desenvolvimento dos comerciais.
Pré apresentação dos comerciais em sala de aula e
correções.
Apresentação dos Comerciais para a Banca
Avaliadora.

Prazo

11/08/2014
18/08/2014
25/08/2014
01/09/2014

Metas associadas:
Aumentar em 10% a permanência dos alunos dos cursos técnicos na escola, em relação
aos dados do SAI2014

Aumentar em 20% a qualidade na formação global do aluno a partir da adoção de
metodologias adequadas buscando uma padronização de procedimentos da avaliação
escolar com foco nas competencias

Projeto Meeting Jogos Educativos – Segurança e Saúde do Trabalho em Serviço
:
de Alimentação
Respon
sável(e Natalie
is):
Data
de
02/03/2015
Início:
Data
30/06/2015
Final:
Descriç A) Apresentação do Projeto (Resumo / Justificativa / Objetivos):
ão:

Resumo
Elaboração de um jogo educativo para estimular e favorecer o aprendizado
sobre segurança e saúde do trabalho;
Cada grupo irá criar um jogo educativo de cada tema em segurança do
trabalho: O EPI em segurança do trabalho; CIPA (Comissão Interna de
Prevenção de Acidentes); Ergonomia (NR-17); Incêndio (NR-23); Sinalização
em segurança (NR-26); Primeiros Socorros em cozinha industriais.

Justificativa
Desenvolver habilidade de criatividade, participação e organização em
treinamento de colaboradores em serviço de alimentação sobre segurança do
trabalho.

Objetivos
Estimular o processo natural da aprendizagem sobre segurança no trabalho;
Estimular o pensamento, a ordenação de tempo e de espaço;

Favorecer a aquisição de condutas cognitivas;
Desenvolver habilidades como coordenação, destreza, rapidez, força e
concentração.

B) Desenvolvimento do Projeto (Metodologia / recursos necessários):
O projeto será desenvolvido com acompanhamento e orientação do
professor responsável;
Os alunos irão utilizar os recursos que for viável para a apresentação dos
trabalhos; deverão utilizar recursos criativos, didáticos, explicativo, de fácil
visualização e entendimento;
A apresentação ocorrerá dentro da sala de aula, terão 25 minutos para a
apresentação dos jogos

C) Cronograma de Execução

Atividades
Prazo
 Divisão dos grupos/ explicação sobre o trabalho


Desenvolvimento do Meeting em sala de aula –
pesquisa em laboratório de informática



Elaboração, organização e orientação do
Meeting em sala de aula



Elaboração, organização e orientação do
Meeting em sala de aula



Teste dos jogos em sala de aula e correção



Apresentação oficial Meeting no Pátio da
Escola

Metas associadas:
Aumentar em 10% a permanência dos alunos dos cursos técnicos na escola, em relação
aos dados do SAI2014

Aumentar em 20% a qualidade na formação global do aluno a partir da adoção de
metodologias adequadas buscando uma padronização de procedimentos da avaliação
escolar com foco nas competencias

Projeto
Harmonização de vinhos
:
Respon
sável(e Luigi Rea/Carolina Viegas/Ângela Sanches/Amanda Nascimento
is):
Data
de
12/03/2015
Início:
Data
11/06/2015
Final:
Descriç A) Apresentação do Projeto (Resumo / Justificativa / Objetivos):
ão:

Resumo

O projeto tem como objetivo realizar uma atividade interdisciplinar entre
o curso técnico de cozinha e o curso técnico de nutrição e dietética.
A proposta principal do projeto é fornecer condições básicas para que
os alunos possam entender os princípios da harmonização entre
alimentos e bebidas de maneira prática.
A harmonização tem como função combinar os sabores dos alimentos
com as características típicas de cada bebida, buscando a melhor
combinação para se obter uma experiência agradável.

Justificativa

A harmonização é uma habilidade essencial dos profissionais técnicos
de cozinha e nutrição e dietética. Combinar bebidas (cerveja, vinho e
outras) e alimentos gera satisfação, mas existem regras e técnicas que
devem ser seguidas para não comprometer o resultado final da
combinação.

Objetivos

Os alunos do curso de Cozinha e Nutrição e Dietética da ETEC
Professor Camargo Aranha deverão até o final da aula:
- Identificar a importância histórica, social e cultural da alimentação;
- Entender e interpretar os aromas, sabores e texturas das várias
qualificações de vinho e combiná-las com queijos;
- Realizar avaliação sensorial no momento da degustação técnica das
bebidas e queijos.

B) Desenvolvimento do Projeto (Metodologia / recursos necessários):

A atividade será realizada no laboratório de nutrição / Sala Térrea da
ETEC Prof. Camargo, com participação dos alunos do terceiro módulo
do curso técnico de cozinha e do terceiro módulo do curso técnico de
nutrição e dietética.

Os alunos serão responsáveis por preparar uma tábua de queijos e
pelo serviço de distribuição das bebidas (vinho branco e tinto), após as
instruções dos professores responsáveis.
Cada aluno deverá realizar a degustação e posteriormente analisar
qual a harmonização mais adequada entre as bebidas e os queijos
utilizados na atividade.
Todos os insumos utilizados nas atividades serão responsabilidade dos
professores e esta atividade deverá ser adequadamente registrada em
fotos.

C) Cronograma de Execução

Atividades

Prazo

Envio de proposta de atividade interdisciplinar
Preparação de uma tábua de queijos na aula de
técnica dietética II (Nutrição e Dietética).
Aula de harmonização de bebidas com os
queijos dispostos (Cozinha e Nutrição e
Dietetica)

12/03/2015
11/06/2015
11/06/2015

Metas associadas:
Aumentar em 10% a permanência dos alunos dos cursos técnicos na escola, em relação
aos dados do SAI2014
Aumentar em 20% a qualidade na formação global do aluno a partir da adoção de
metodologias adequadas buscando uma padronização de procedimentos da avaliação
escolar com foco nas competencias

Projeto CONTROLE FINANCEIRO PESSOAL – O DINHEIRO COM
:
INTELIGÊNCIA

Respon
sável(e José Luiz Thoamz, David Afonso, Rita de Cássia, João Edson e Denio Arrais.
is):
Data
de
06/04/2015
Início:
Data
05/06/2015
Final:
Descriç A) Apresentação do Projeto (Resumo / Justificativa / Objetivos):
ão:
Resumo
O projeto tem como objetivo inserir a cultura do planejamento financeiro
familiar nos alunos do curso. Desenvolver o processo contábil financeiro para
que de forma inteligente os alunos observem a importância da estrutura
financeira sólida para seu futuro.

B) Justificativa
Inserir de forma contextualizada, integrada e instrutiva o desenvolvimento
financeiro pessoal e familiar a fim de organizar o futuro econômico de forma
sustentável. Fazer com que o aluno de forma prática visualize toda a rotina do
planejamento familiar e suas beneficies.

C) Desenvolvimento do Projeto (Metodologia / recursos necessários):

Através de aulas contextualizadas e com recursos técnicos desenvolver
atividades que visam a utilização de ferramentas contábeis / financeiras no
processo de construção do planejamento financeiro.
Iniciação da contabilidade aplicando os recursos de controle de entrada e saída
/ débito e crédito / balanço bem como análise econômica financeira a fim de
ilustrar através de exercícios e aplicações reais o plano gestor financeiro
pessoal.

D) Cronograma de Execução

Abril
SEMANAS
Introdução à
contabilidade
Início da aplicação do
plano financeiro
Análise de dados do
mercado econômico.
Apresentação do plano
financeiro.

1

Maio
2

3

4

1

2

Junho
3

4

1

2

3

3

(*) Reunião com os Professores para discutir o andamento do projeto, com a formalização de a
Metas associadas:
Aumentar em 10% a permanência dos alunos dos cursos técnicos na escola, em relação
aos dados do SAI2014
Aumentar em 20% a qualidade na formação global do aluno a partir da adoção de
metodologias adequadas buscando uma padronização de procedimentos da avaliação
escolar com foco nas competencias

Projeto
Projeto Páscoa Feliz
:
Respon
sável(e Walter Kussano
is):
Data
de
02/03/2015
Início:
Data
10/04/2015
Final:
Descriç A) Apresentação do Projeto (Resumo / Justificativa / Objetivos):
ão:
Resumo
O projeto tem como objetivo desenvolver a responsabilidade social entre os
alunos do curso de administração (turma 3ºAA) juntamente como as crianças

abrigadas no lar de Nice. Também é prevista a arrecadação de produtos de
higiene pessoal, alimentos não perecíveis e materiais de limpeza, além de
promover a entrega de ovos de páscoa para as crianças, promovendo a
interação e inclusão social das mesmas.
Arrecadação: -Alimentos não perecíveis
-Produtos de higiene pessoal
- Materiais de limpeza
Para as turmas da ETEC serão pedidos:
 Kit de roupa e calçado
 Kit de ovo de páscoa- 500g
São representantes do projeto as alunas: Maria Aparecida de Melo e Tamires
de Morais.

B) Justificativa
Desenvolver a visão solidária do aluno e trabalhar as práticas de consciência
social desenvolvendo o perfil cidadão.

C) Objetivos:
Aplicar as práticas solidárias e evidenciar ao aluno que o papel do
administrador está também em desenvolver ações sociais e solidárias.

Metas associadas:
Aumentar em 10% a permanência dos alunos dos cursos técnicos na escola, em relação
aos dados do SAI2014
Aumentar em 20% a qualidade na formação global do aluno a partir da adoção de
metodologias adequadas buscando uma padronização de procedimentos da avaliação
escolar com foco nas competencias

Projeto
Evasão
:
Coordenação de Curso (David Ferreira Afonso, Rita de Cássia Michelini,
Respon
Angela Vilela Ortiz, Maria Edith Cabral, José Luis Thomaz) e Coordenação
sável(e
Pedagógica (Danielle Massa), Direção (Eliana Martins Fraga), Ata (Fabiana
is):
MM Del Corço)
Data
de
01/04/2015
Início:
Data
01/12/2015
Final:
Descriç
ão:
Relatório de Ações Projeto Evasão
O projeto abrange diferentes ações que buscam aumentar a permanência dos
alunos na escola, e para que seja eficaz, o projeto propõem a participação de:
 Ação da equipe gestora (Direção, DSA, Coordenação Pedagógica e Ata )
 Equipe de Coordenação de Curso
 Professores
O desenvolvimento do projeto se pautará em pesquisa quantitativa e qualitativa
para identificação e análise das questões relativas à permanência, conclusão e
evasão dos alunos dos cursos técnicos oferecidos pela ETEC.
O objetivo do projeto abrange análises dos indicadores para identificar com
mais propriedade o perfil dos alunos, problematizar possíveis causas de evasão
e alternativas para combatê-la, além de desenvolver mecanismos
Os indicadores utilizados são:
Websai:
Para análise desse indicador foi realizada uma primeira leitura pelos
coordenadores de curso, coordenação pedagógica e direção, e foram
apontaram os principais pontos que devem ser abordados com foco no aumento
da permanência dos alunos na escola.
Após essa leitura os coordenadores de curso e a coordenação pedagógica se
reuniram para verificar os apontamentos negativos e os itens que se repetiam
nas avaliações (curso e pedagógico), para assim afinarmos ainda mais as
informações e discutirmos as possíveis causas de evasão.
Dessa análise temos então a definição das primeiras ações que os
coordenadores de curso irão discutir com os professores.

Relatório com as taxas de evasão (BDCetec):
Embasar discussões com professores para fortalecimento de ações.
Definição de metas que auxiliem o aumento da taxa de permanência dos alunos
na escola.
Gráficos de Menções e de Presença:
Após o conselho de classe, emitidos os gráficos direção, ata e coordenação
pedagógica, discutiram as informações das classes e diretora e coordenadora
pedagógica irão conversar com todas as turmas, iniciando pelas que
apresentam mais problemas.
Questionário de Avaliação Escolar:
Questionário desenvolvido pela equipe gestora e coordenação de curso e
aplicado aos alunos do Ensino Técnico, inicialmente, para esclarecer algumas
questões que nas avaliações realizadas nos resultados do Sai não eram claras.
A pesquisa auxiliará na fundamentação de ações que sejam realmente
eficientes e eficazes em todos os cursos.
Reuniões com professores:
Após a coleta e tabulação de todos os dados, os coordenadores de curso irão se
reunir com os professores, propor algumas ações e discutirem outras que
possam suprir as necessidades e deficiências encontradas em todas as análises.
Conselho de Classe
Faz parte da rotina escolar a participação de alunos nos conselhos
intermediários e para que essa participação seja efetiva os alunos respondem,
previamente em sala, um questionário, que se modifica de acordo com o
módulo/ano, e no conselho é lido pelos alunos.
As informações constantes nesse questionário possibilitam uma visão ampla no
exato momento que os alunos estão vivenciando em sala, trás informações
qualitativas sobre o trabalho docente e a postura dos aluno.
Ações por Equipes:
Para que o projeto tenha o alcance que promova os resultados esperados, é
preciso que se
Equipe Gestora (Direção, DSA, Coordenação Pedagógica e Ata):
 Análise de gráficos de menções e presença e conversa com as turmas
 Após identificadas “situações” inadequadas ações para corrigi-las:



Maior divulgação do sai



Melhora na comunicação e informações

 Acompanhamento de todas as ações
Equipe de Coordenação de Curso
 Levantamento e análise dos dados
 Reunião com os professores para definição as ações que serão realizadas
 Elaboração de cronograma de ações
Metas associadas:

Projeto Coordenação de Curso: “O Ensino da Contabilidade embasado em
:
projetos”
Respon
sável(e José Luiz Thomaz
is):
Data
de
01/02/2014
Início:
Data
31/12/2015
Final:
Descriç 1 – Propiciar a aquisição integrada de conhecimentos básicos, teóricos e
ão:
práticos que permitem ao aluno o competente exercício da profissão.
2 – Contextualizar os assuntos estudos, relembrar o momento e o que se espera
do aluno do curso Técnico de Contabilidade.
3 – Apresentar a implementação do conhecimento teórico, abordado durante o
desenrolar do curso, à partir de ações desenvolvidas pelos docentes com a
participação dos discentes, visando com isto , manter e aprimorar o índice de
satisfação de permanência no curso.

Cronograma:
Atividade

Período (mês)

Contato com os professores para determinar as ações
que serão tomadas em relação ao desenvolvimento
dos projetos bem como a determinação dos prazos.
11/03

Contato que os docentes farão com os discentes para
explanação
15/04
do projeto e escolha do título.

Encontro com os alunos para definição do projeto.

13/05

1ª. Verificação do andamento do projeto.

19/08

2ª. Verificação do andamento do projeto.

23/09

Leitura com alunos para impressão do projeto.

23/10

Exposição do projeto final que coincide com a data
comemorativa do Dia do Técnico em Contabilidade.

20/11

Metas associadas:
Ampliar em 10% a inserção de alunos, em empresas credencias para estágios e ampliar
o contato do aluno com o mercado de trabalho através de ações que possibilitem maior
contato com as diversas áreas
Aumentar em 20% a qualidade na formação global do aluno a partir da adoção de
metodologias adequadas buscando uma padronização de procedimentos da avaliação
escolar com foco nas competencias

Coordenação de Curso - Finanças e Administração: Comunicação e
Projeto
integração interdisciplinar – o passo para o desenvolvimento pedagógico e
:
ensino de qualidade.
Respon
sável(e DAVID FERREIRA AFONSO
is):

Data
de
01/01/2014
Início:
Data
31/01/2015
Final:
Descriç Metas:
ão:
1Implantação e desenvolvimento periódicos (semestrais) de projetos
interdisciplinares, visando à integração entre as áreas técnicas e uma
convergência entre os assuntos desenvolvidos no semestre.
2-

Promover junto à comunidade externa (bairro) os cursos de Administração e
Finanças visando o conhecimento dos cursos e consequentemente, gerar maior
demanda.

3-

Fortalecimento da imagem institucional da Unidade Escolar proporcionando
aos micro e pequenos empresário da região auxílio através de projetos
multidisciplinares.

Cronograma:
Atividade

Encontro com professores para definir projetos
interdisciplinares objetivando a convergência das

Período (mês)
Fevereiro/Março

disciplinas e aprimorando o conhecimento de
nossos alunos.

Desenvolvimento e aplicação dos projetos
interdisciplinares propiciando a integração das
disciplinas.

Promover apresentação junto às escolas da região
bem como em empresas dos cursos –
Administração / Finanças – mostrando o mercado
de atuação, aplicabilidade, empregabilidade e os
resultados dos alunos egressos no mercado de
trabalho.

Projeto disciplinar para desenvolver junto à micro
e pequenos empresários um workshop mostrando a
necessidade das práticas administrativa e
financeiras para o desenvolvimento de seu negócio
com auxílio de professores das respectivas áreas.

Março/Abril/Maio

Abril/Maio

Março/Abril/Maio

Metas associadas:
Aumentar em 20% a qualidade na formação global do aluno a partir da adoção de
metodologias adequadas buscando uma padronização de procedimentos da avaliação
escolar com foco nas competencias
Desenvolver Projetos e outras atividades pedagógicas com foco na construção /
formação do cidadão, sem o cunho assistencialista, visando desencadear ação de
cidadania pela comunidade escolar;

Projeto
Reformulação de website
:

Respon
sável(e Erica e Cleide
is):
Data
de
01/07/2014
Início:
Data
30/01/2015
Final:
Descriç Reformulação do website da escola para contemplar com maior eficacia as
ão:
necessidades da equipe gestora em relação a transmição de informações e dos
cursos com possibilitando maior divulgação de informações e interatividade
com os alunos.

Metas associadas:
Melhorar em 20% processos de gestão de serviços e espaços físicos com vistas a
organização de registro escolares e vida funcional dos servidores,adequando
instalações e equipamentos

Projeto
Responsável por laboratório
:
Respon
sável(e Luigi Rea
is):
Data
de
04/02/2015
Início:
Data
31/12/2015
Final:
Descriç
1) Metas do projeto:
ão:
Incentivar e aumentar a coleta de resíduos de óleos e gorduras utilizadas em
preparações nas aulas práticas desenvolvidas nos laboratórios em 100%,
evitando seu descarte, mesmo que em pequenas quantidades, na rede de coleta
esgoto ou no lixo de origem orgânica.

Vender os resíduos de gordura coletados para uma empresa de reciclagem, e
utilizar o valor arrecadado durante os dois semestres letivos de 2015 na compra
de assadeiras para uso comum nos Cursos Técnicos de Cozinha e Nutrição.

Incentivar os alunos a utilizar a água de modo mais racional durante as
atividades em aula prática, reduzindo o consumo ao extremamente necessário,
contribuindo para a redução do consumo geral de água na unidade.

Incentivar os alunos a manter equipamentos e utensílios de laboratório em
condições adequadas de higiene e limpeza, realizando a lavagem dos mesmos
de maneira adequada ao final da utilização em aulas práticas.
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Projetos:

Coleta de resíduos de gordura
O projeto será dividido em duas fases distintas, iniciando com a coleta de
resíduos internos e numa segunda fase, ampliando a coleta para resíduos
externos trazidos pelos alunos, evitando o descarte de gorduras de uso
residencial de maneira inadequada.
A primeira fase desse projeto tem como objetivo principal coletar todos os
resíduos de gordura provenientes de aulas práticas em laboratório, evitando o
descarte na rede de esgoto.
Intensificando o incentivo de coleta seletiva já existente, todo e qualquer
resíduo de gordura proveniente de preparações feitas pelos alunos, será
coletado em recipiente apropriado e identificado, e posteriormente vendido
para instituições que o utilizam na elaboração de produtos como detergente,

sabão, lubrificantes ou outros, e o valor arrecadado com essa venda será
revertido em melhorias para os próprios laboratórios.

Como ação inicial, a verba arrecadada com a coleta será revertida em
assadeiras de uso geral, destinadas aos Cursos Técnicos de Cozinha e Nutrição,
aumentando assim a disponibilidade destes utensílios nos laboratórios de
Dietoterapia e Nutrição.
Essa ação inicial será realizada durante os dois semestres letivos do ano de
2015, tendo em vista que a quantidade de resíduos gordurosos gerados em aula
é pequeno, cerca de 20 a 25 litros por semestre.
A segunda fase do projeto, ação de coleta de resíduos externos, será realizada
inicialmente com os alunos dos Cursos Técnicos de Cozinha e Nutrição como
forma de avaliar a resposta participativa.
Os alunos que participarem da ação de coleta, deverão trazer os resíduos
domésticos de gordura para a escola devidamente acondicionados em garrafas
PET, e entregar em local e data a serem previamente estabelecidos onde serão
devidamente mensurados e somados ao total da coleta interna, colaborando
com a arrecadação da venda.

Cozinha Limpa
Disponibilizar material de limpeza, como pasta para lavagem de panelas e
assadeiras, esponja de aço, limpador de alumínio e outros materiais necessários
para a manutenção dos utensílios de cozinha disponíveis nos laboratórios.
Com isso é possível também reforçar a iniciativa dos cuidados de higiene e
limpeza dos equipamentos e utensílios disponíveis nos laboratórios pelos
próprios alunos, após a sua utilização nas aulas em laboratório.
O material de limpeza deverá ser utilizado pelos alunos sob supervisão dos
professores e em casos específicos, por exemplo, quando o alimento acaba

queimando ou grudando nas panelas e assadeiras, facilitando sua remoção e
evitando que as mesmas fiquem temporariamente fora de uso devido a
períodos de molho para remoção das sujidades.
Como as aulas práticas em laboratório não são consecutivas para a mesma
turma e nem para o mesmo curso, é comum que o determinado utensílio
permaneça fora de utilização por vários dias, prejudicando as turmas seguintes
no uso do laboratório bem como criando condições apropriadas para a
proliferação de pontos de contaminação microbiológica bem como atrair
formigas, baratas e moscas.

Redução do consumo de água
Com o objetivo de reduzir o consumo de água durante as aulas práticas nos
laboratórios de Nutrição e Dietoterapia, pode ser adotada uma pequena
mudança no tocante a rotina de consumo de água potável pelos alunos durante
as atividades práticas.
Essas alterações tem como principal objetivo alertar os alunos que é possível
reduzir o consumo de água nas atividades cotidianas na cozinha, sem a
necessidade de grandes interferências nas rotinas já estabelecidas.

1-

É possível reduzir a vazão de água das torneiras dos laboratórios, com o
fechamento parcial do registro de fornecimento de água para os mesmos,
diminuindo a vazão em cerca de 50% do total atual.

2-

No lugar de utilizar os pratos de louça disponíveis nos laboratórios, as
preparações realizadas em aula podem ser apresentadas utilizando-se pratos e
talheres descartáveis, diminuindo assim consideravelmente a quantidade de
utensílios e louça a ser lavada.
Da mesma forma, ao utilizar assadeiras e formas que serão levadas ao forno,
utilizar forração de papel alumínio evitando o contato direto do alimento com o

utensílio, diminuindo consideravelmente a quantidade de água necessária para
a limpeza dos mesmos.
3-

Utilização de aeradores nos bocais de saída das torneiras das bancadas,
contribuindo para a redução do consumo de água que pode chegar a até 57% da
vazão normal de cada torneira, reduzindo significativamente o consumo nos
laboratórios durante as aulas práticas.

Conservação e Manutenção de Utensílios e Equipamentos
Tem como principal finalidade manter os equipamentos e utensílios dos
laboratórios sempre em condições de uso.
Com o auxílio da Auxiliar Docente, realizar vistorias periódicas nos
equipamentos maiores como fogões industriais fogões residenciais, geladeiras
e equipamentos de panificação, bem como nos de uso portátil como
liquidificadores, batedeiras, balanças e extrator de suco, detectando pequenas
avarias passiveis de serem reparadas sem intervenção de prestadores de serviço
externo.
Na impossibilidade ou necessidade de manutenção especializada, solicitar de
maneira adequada a contratação dos serviços ou envio do equipamento
danificado para assistência técnica externa.
Na conservação dos equipamentos, efetuar limpeza de partes especificas que
necessitam de desmontagem técnica ou exijam cuidados especiais.

Cronograma das atividades
Atividades

Período

Coleta de resíduos de gordura – fase 1
1° semestre

10/03 - 30/04

2° semestre
Coleta de resíduos de gordura – fase 2

03/08 -30/09

1° semestre

06/05 -30/06

2° semestre
06/10 – 30/11

Cozinha Limpa
1° semestre
Etapa 1 (conscientização e divulgação aos professores)
Etapa 2 (ação junto aos alunos)
2° semestre
Etapa 1 (conscientização e divulgação aos professores)
Etapa 2 (ação junto aos alunos)

10/03 – 31/03
07/04 – 30/06

04/08 – 31/08

Redução do Consumo de Água

08/09 – 30/11
10/03 – 29/05
10/03 -31/03
05/05 – 29/05
13/06 – 02/07

Conservação e Manutenção de Utensílios e Equipamentos
04/08 – 31/08
06/10 – 30/10
01/12 – 16/12

Atividades de rotina que são desenvolvidas durante o período letivo:
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Orientação à auxiliar docente;
Higienização de utensílios e equipamentos
Pequenos reparos em equipamentos e utensílios
Verificação de necessidade de reparo em equipamentos
Criação de material informativo para alunos e professores, sobre
utilização dos laboratórios.

Resultados esperados:

Aumentar a coleta dos resíduos gordurosos dos laboratórios, chegando a 100%
do total gerado, evitando que pequenas quantidades sejam descartadas na rede
de esgoto ou mesmo no lixo orgânico.
Diminuição do consumo de água nas aulas práticas em cerca de 50%,
conscientizado os alunos no tocante a economia e racionalização do uso da
água.
Diminuição de 80% dos casos da necessidade de deixar utensílios com
sujidades residuais de molho para eventual limpeza, melhorando a
disponibilidade de utensílios para aulas práticas e minimizar o envio de
equipamentos para manutenção externa ou reduzir os gastos com manutenção
corretiva.
Metas associadas:
Aumentar em 10% a permanência dos alunos dos cursos técnicos na escola, em relação
aos dados do SAI2014
Aumentar em 20% a qualidade na formação global do aluno a partir da adoção de
metodologias adequadas buscando uma padronização de procedimentos da avaliação
escolar com foco nas competencias

Projeto
EXPOSIÇÃO: Frutas
:
Respon
sável(e Profª Carolina Viégas S. C. Toledo
is):
Data
de
25/04/2015
Início:
Data
16/06/2015
Final:
Descriç A) Apresentação do Projeto (Resumo / Justificativa / Objetivos):
ão:
Resumo
Após a Visita ao Mercado Municipal da Cantareira os alunos deverão fazer
pesquisas em grupo sobre as frutas a eles determinados, o que irá gerar
informações para o desenvolvimento da Exposição.

Justificativa: Entendemos que, além de altamente saborosas, as frutas
possuem grande valor nutricional. Em todas as suas formas e classificações,

tem vasta utilização culinária e está presente em pratos salgados e doces. À
medida que são introduzidas frutas na culinária, a gastronomia ganha
personalização.

Objetivos Estudar as frutas quanto a sua:
-Definição e estrutura;
-Classificação comercial; características sensoriais;
-Técnicas de seleção; técnicas e controles no armazenamento; técnicas e
controles no pré-preparo;
-Técnicas e controles no preparo; técnicas e controles na distribuição.
*Planejar, organizar e executar a pesquisa e apresentação.

B) Desenvolvimento do Projeto (Metodologia / recursos necessários):

Realizado em grupo onde deverá ser apresentado:
Os grupos deverão fazer uma visita ao Mercado Municipal de São
Paulo com o objetivo de estudar as frutas. Deverão elaborar uma
exposição que possibilite a integração dos alunos, estimulando o
aprendizado, desenvolvendo o pensamento criativo e visão crítica do
tema em questão.

É importante que os alunos utilizem a criatividade para interagirem
durante a visitação e apresentação, propiciando a aquisição de
conhecimentos de forma direta.

C) Cronograma de Execução

Atividades
 Visita técnica ao Mercado Municipal


Apresentação Exposição Condimentos

Prazo
25/04/2015
16/06/2015

Metas associadas:
Aumentar em 10% a permanência dos alunos dos cursos técnicos na escola, em relação
aos dados do SAI2014
Aumentar em 20% a qualidade na formação global do aluno a partir da adoção de
metodologias adequadas buscando uma padronização de procedimentos da avaliação
escolar com foco nas competencias

Projeto Nutrileste ( projeto integrado com as ETECs Cidade Tiradentes,
:
Guaianazes e São Matheus)
Respon
sável(e Angela S. V. Ortiz
is):
Data
de
02/03/2015
Início:
Data
17/06/2015
Final:
Descriç A) Apresentação do Projeto (Resumo / Justificativa / Objetivos):
ão:
Resumo
Organizar o encontro dos alunos do ensino técnico em Nutrição e Dietética a
fim de se depararem com as expectativas do mercado de trabalho e com
inovações da área.

B) Justificativa
Os discentes quando em curso não tem oportunidades de ter contato direto
com o mercado de trabalho e participar de congressos, o que pode
desestimula-lo durante o curso.
Fazer network é outra forma de se posicionar no mercado e o encontro de
profissionais com os discentes e dos discentes entre si ,de ETECs
diferentes, pode proporcionar esta integração.
C) Objetivos:
Comemorar o Dia do Técnico em Nutrição e Dietética ( 27/06)
Proporcionar palestras diferenciadas que venham a agregar ao conhecimento
dos alunos;

Integrar docentes e discentes de ETECs diferentes;
Deixar propício o ambiente para o conhecimento e trocas.

D) Desenvolvimento do Projeto (Metodologia / recursos necessários):
O projeto envolve a parte de Organização do Evento, sendo necessário a
reserva de Auditório em uma Universidade que tenha interesse no projeto,
buscar palestrantes que possam trazer temas diferenciados ou que possam
instigar os alunos, a busca por patrocinadores ou colaboradores para: a
doação de brindes que serão sorteados ao fim de cada ciclo ( manhã, tarde e
noite); lembranças para os palestrantes; coffe break para os docentes e
convidados e distribuição das turmas por ciclos de palestras conforme
capacidade do auditório.
Durante o Evento que se realizará em ciclos ( manhã, tarde e noite), as
coordenadoras do projeto se revezarão para supervisionar o Evento,
recepcionar os convidados e na condução do cronograma já previsto.

E) Cronograma de Execução

Atividades

Prazo

Definição de data e reserva de auditório (Nutrileste)
Fevereiro / Março
- Planejamento e Organização do Evento
Até Maio
- Execução do Evento “Nutrileste”

17/06/2015

Metas associadas:
Aumentar em 10% a permanência dos alunos dos cursos técnicos na escola, em relação
aos dados do SAI2014
Aumentar em 20% a qualidade na formação global do aluno a partir da adoção de
metodologias adequadas buscando uma padronização de procedimentos da avaliação
escolar com foco nas competencias

Projeto Estudo de Caso e Simulação Realística como práticas pedagógicas para o
:
melhor desenvolvimento do futuro profissional Técnico em Nutrição
Respon
sável(e Angela S. V. Ortiz
is):
Data
de
20/04/2015
Início:
Data
26/06/2015
Final:
Descriç A) Apresentação do Projeto (Resumo / Justificativa / Objetivos):
ão:
Resumo
Na formação do Técnico em Nutrição e Dietética a não obrigatoriedade
quanto aos estágios tem distanciado a relação das teorias escolares e
as práticas no mercado de trabalho, que precisam ser estreitadas, o
que pode ser uma opção seriam práticas pedagógicas diferenciadas
como a Aprendizagem Baseada em Problemas e a Simulação
Realística. O objetivo deste é aplicar metodologias diferenciadas de
ensino, identificar e elencar junto aos alunos participantes da
experiência os desvios de planejamento, organização, direção e
controle, demonstrando as fragilidades e potencialidades nas decisões
pautadas pelos conceitos teóricos, demonstrando a necessidade
importância de práticas pedagógicas diferenciadas e a necessidade de
que o discente se aproprie da responsabilidade compartilhada quanto a
sua formação.

B) Justificativa
O setor de alimentação coletiva é um mercado em plena ascensão e vem se
tornando representativo na economia brasileira, visto que apresenta
faturamento de aproximadamente 9,5 bilhões de reais anuais, sendo
responsável pela produção de 8,3 milhões de refeições diárias. SOARES et al,
2011
Além disso, o segmento oferece 180 mil empregos diretos e representa para os
governos uma receita de um bilhão de reais por ano, entre impostos e
contribuições. Apesar dos números significativos, estima-se que o potencial
teórico de refeições coletivas no Brasil seja superior a 40 milhões de unidades
diárias. ABERC 2009.
O mercado de trabalho vem exigindo dos profissionais que ocupam o cargo de
chefia maior capacidade de raciocínio frente às problemáticas do setor, maior
rapidez de respostas assertivas e traquejo na administração de seus
restaurantes, frente a estas exigências as instituições de ensino observam a
necessidade de métodos de ensino aprendizagem mais efetivos, buscando cada

vez mais técnicas e instrumentos que permitam um melhor aprendizado dos
alunos, com um menor esforço e buscando sempre a melhor interface teoria x
prática.
Os estágios nas instituições de ensino médio técnico do estado de São Paulo
não são mais obrigatórios na maioria dos cursos, sendo o estágio extra
curricular exercido por alunos que tem maior disponibilidade de horário e
apoio financeiro, estes tem contribuído muito para o preenchimento desta
lacuna porém atingem pequenos percentuais da totalidade dos formandos.

C) Objetivos:
Desenvolver um estudo de caso com problemáticas concernentes com a
realidade de uma UAN;
Identificar soluções propostas pelos alunos através do uso dos conceitos
teóricos;
Elaborar um cenário dentro das possibilidades escolares para a execução da
Simulação Realística;
Identificar e elencar junto aos alunos participantes da experiência os desvios de
planejamento, organização, direção e controle, demonstrando as fragilidades e
potencialidades nas decisões pautadas pelos conceitos teóricos.
Demonstrar a necessidade de práticas pedagógicas diferenciadas e a
necessidade de que o discente se aproprie da responsabilidade compartilhada
quanto a sua formação.

D) Desenvolvimento do Projeto (Metodologia / recursos necessários):
Elaborar um Estudo de Caso que possa ser incluído problemáticas do dia a
dia de uma UAN e para um gestor de restaurante, onde os gestores /alunos
deverão identificar as características principais da unidade, desenvolver um
cardápio equilibrado segundo o PAT (cálculo dos nutrientes conforme os
parâmetros) e adequado as expectativas da clientela, identificar os per
capitas adequados para as preparações e calcular as necessidades de
compra dos gêneros para uma semana considerando os fatores de correção
,.
O Estudo de Caso será aplicado aos alunos do 2º Módulo do curso de
Nutrição e Dietética tendo em vista que estes precisam ser melhor
preparados para a nova etapa do curso que exigi atitudes e a relação de
conceitos administrativos.

A sala será dividida conforme as etapa deste projeto, para a faze de
planejamento do Estudo de Caso deverá ser resolvido com no mínimo 2 e
no máximo 3 pessoas, para a faze de execução a sala será dividida e 2
equipes (A e B) e cada aluno desta equipe representará uma função
executada dentro do organograma de uma equipe operacional de uma
UAN, ou seja, TND, cozinheiros, auxiliares de cozinha e ajudantes gerais,
esta divisão será feita no momento que for apresentado o Estudo de Caso.
Após a entrega do planejamento/resolução do Estudo de Caso farei a
verificação quanto aos parâmetros solicitados e a escolha de um dia de
cardápio e todo o seu planejamento de 1 grupo de cada equipe, ou seja, a
equipe terá que trabalhar em cima do planejamento de um colega que não
necessariamente terá sido o mais correto ou o melhor, mas sim o que puder
gerar maior riqueza de variáveis durante sua execução.
Como o perfil profissional do TND não inclui a habilidade de cozinhar
terei o cuidado de escolher o cardápio que tiver o menor grau de
dificuldade para sua confecção.
Uma cópia do que foi provisionado do cardápio escolhido será
encaminhada às equipes com 1 semana de antecedência conforme a data de
sua realização, afim de que a equipe possa se organizar no preparo das
Fichas Técnicas e na produção a ser replanejada conforme um novo
número de refeições a serem produzidas.
As simulações serão realizadas em 2 datas diferentes para que cada equipe
tenha o mesmo tempo para a sua execução.
Para a Simulação algumas variáveis serão incluídas na hora da chegada da
equipe sendo: a redução do número de funcionários para 1/3 da totalidade,
a utilização de planilhas para o controle de temperatura durante a produção,
horário reduzido para a entrega das refeições, cálculo do custo e a
possibilidade da readequação dos per capitas e porções para reduzir as
prováveis perdas.
Ao término da Simulação todos os alunos da equipe envolvida serão
agrupados na bancada central do Laboratório a fim de identificar os
problemas e prováveis soluções.
Em aula subsequente será apresentado os vídeos para toda a sala a fim de
estimular a discussão sobre os ocorridos durante as simulações, levando à
reflexão quanto aos seus comportamentos e teorias já estudadas.

Recursos: Planilhas, calculadora, tabelas de per capita e de Indicadores,
Laboratórios de TD e Câmera fotográfica e filmadora.

E) Cronograma de Execução

Atividades
Orientação do quanto ao projeto – entrega do Estudo
de Caso para os alunos
Entrega dos Cardápios e do Planejamento de Compras
Escolha dos Cardápios e Execução da Simulação
Realística
Discussão e debate frente as evidências de filmagem e
fotografias quanto ao comportamento dos alunos
durante a execução da Simulação.

Prazo

3ª semana de Abril
2ª. semana de Maio
1ª semana de Junho
3ª semana de junho

Metas associadas:

Projeto Estudo de Caso e Simulação Realística como práticas pedagógicas para o
:
melhor desenvolvimento do futuro profissional Técnico em Nutrição
Respon
sável(e Angela S. V. Ortiz
is):
Data
de
20/04/2015
Início:
Data
26/06/2015
Final:
Descriç A) Apresentação do Projeto (Resumo / Justificativa / Objetivos):
ão:
Resumo
Na formação do Técnico em Nutrição e Dietética a não obrigatoriedade
quanto aos estágios tem distanciado a relação das teorias escolares e
as práticas no mercado de trabalho, que precisam ser estreitadas, o
que pode ser uma opção seriam práticas pedagógicas diferenciadas
como a Aprendizagem Baseada em Problemas e a Simulação
Realística. O objetivo deste é aplicar metodologias diferenciadas de
ensino, identificar e elencar junto aos alunos participantes da
experiência os desvios de planejamento, organização, direção e
controle, demonstrando as fragilidades e potencialidades nas decisões

pautadas pelos conceitos teóricos, demonstrando a necessidade
importância de práticas pedagógicas diferenciadas e a necessidade de
que o discente se aproprie da responsabilidade compartilhada quanto a
sua formação.

B) Justificativa
O setor de alimentação coletiva é um mercado em plena ascensão e vem se
tornando representativo na economia brasileira, visto que apresenta
faturamento de aproximadamente 9,5 bilhões de reais anuais, sendo
responsável pela produção de 8,3 milhões de refeições diárias. SOARES et al,
2011
Além disso, o segmento oferece 180 mil empregos diretos e representa para os
governos uma receita de um bilhão de reais por ano, entre impostos e
contribuições. Apesar dos números significativos, estima-se que o potencial
teórico de refeições coletivas no Brasil seja superior a 40 milhões de unidades
diárias. ABERC 2009.
O mercado de trabalho vem exigindo dos profissionais que ocupam o cargo de
chefia maior capacidade de raciocínio frente às problemáticas do setor, maior
rapidez de respostas assertivas e traquejo na administração de seus
restaurantes, frente a estas exigências as instituições de ensino observam a
necessidade de métodos de ensino aprendizagem mais efetivos, buscando cada
vez mais técnicas e instrumentos que permitam um melhor aprendizado dos
alunos, com um menor esforço e buscando sempre a melhor interface teoria x
prática.
Os estágios nas instituições de ensino médio técnico do estado de São Paulo
não são mais obrigatórios na maioria dos cursos, sendo o estágio extra
curricular exercido por alunos que tem maior disponibilidade de horário e
apoio financeiro, estes tem contribuído muito para o preenchimento desta
lacuna porém atingem pequenos percentuais da totalidade dos formandos.

C) Objetivos:
Desenvolver um estudo de caso com problemáticas concernentes com a
realidade de uma UAN;
Identificar soluções propostas pelos alunos através do uso dos conceitos
teóricos;
Elaborar um cenário dentro das possibilidades escolares para a execução da
Simulação Realística;
Identificar e elencar junto aos alunos participantes da experiência os desvios de
planejamento, organização, direção e controle, demonstrando as fragilidades e
potencialidades nas decisões pautadas pelos conceitos teóricos.

Demonstrar a necessidade de práticas pedagógicas diferenciadas e a
necessidade de que o discente se aproprie da responsabilidade compartilhada
quanto a sua formação.

D) Desenvolvimento do Projeto (Metodologia / recursos necessários):
Elaborar um Estudo de Caso que possa ser incluído problemáticas do dia a
dia de uma UAN e para um gestor de restaurante, onde os gestores /alunos
deverão identificar as características principais da unidade, desenvolver um
cardápio equilibrado segundo o PAT (cálculo dos nutrientes conforme os
parâmetros) e adequado as expectativas da clientela, identificar os per
capitas adequados para as preparações e calcular as necessidades de
compra dos gêneros para uma semana considerando os fatores de correção
,.
O Estudo de Caso será aplicado aos alunos do 2º Módulo do curso de
Nutrição e Dietética tendo em vista que estes precisam ser melhor
preparados para a nova etapa do curso que exigi atitudes e a relação de
conceitos administrativos.
A sala será dividida conforme as etapa deste projeto, para a faze de
planejamento do Estudo de Caso deverá ser resolvido com no mínimo 2 e
no máximo 3 pessoas, para a faze de execução a sala será dividida e 2
equipes (A e B) e cada aluno desta equipe representará uma função
executada dentro do organograma de uma equipe operacional de uma
UAN, ou seja, TND, cozinheiros, auxiliares de cozinha e ajudantes gerais,
esta divisão será feita no momento que for apresentado o Estudo de Caso.
Após a entrega do planejamento/resolução do Estudo de Caso farei a
verificação quanto aos parâmetros solicitados e a escolha de um dia de
cardápio e todo o seu planejamento de 1 grupo de cada equipe, ou seja, a
equipe terá que trabalhar em cima do planejamento de um colega que não
necessariamente terá sido o mais correto ou o melhor, mas sim o que puder
gerar maior riqueza de variáveis durante sua execução.
Como o perfil profissional do TND não inclui a habilidade de cozinhar
terei o cuidado de escolher o cardápio que tiver o menor grau de
dificuldade para sua confecção.
Uma cópia do que foi provisionado do cardápio escolhido será
encaminhada às equipes com 1 semana de antecedência conforme a data de
sua realização, afim de que a equipe possa se organizar no preparo das
Fichas Técnicas e na produção a ser replanejada conforme um novo
número de refeições a serem produzidas.

As simulações serão realizadas em 2 datas diferentes para que cada equipe
tenha o mesmo tempo para a sua execução.
Para a Simulação algumas variáveis serão incluídas na hora da chegada da
equipe sendo: a redução do número de funcionários para 1/3 da totalidade,
a utilização de planilhas para o controle de temperatura durante a produção,
horário reduzido para a entrega das refeições, cálculo do custo e a
possibilidade da readequação dos per capitas e porções para reduzir as
prováveis perdas.
Ao término da Simulação todos os alunos da equipe envolvida serão
agrupados na bancada central do Laboratório a fim de identificar os
problemas e prováveis soluções.
Em aula subsequente será apresentado os vídeos para toda a sala a fim de
estimular a discussão sobre os ocorridos durante as simulações, levando à
reflexão quanto aos seus comportamentos e teorias já estudadas.

Recursos: Planilhas, calculadora, tabelas de per capita e de Indicadores,
Laboratórios de TD e Câmera fotográfica e filmadora.

E) Cronograma de Execução

Atividades
Orientação do quanto ao projeto – entrega do Estudo
de Caso para os alunos
Entrega dos Cardápios e do Planejamento de Compras
Escolha dos Cardápios e Execução da Simulação
Realística
Discussão e debate frente as evidências de filmagem e
fotografias quanto ao comportamento dos alunos
durante a execução da Simulação.

Prazo

3ª semana de Abril
2ª. semana de Maio
1ª semana de Junho
3ª semana de junho

Metas associadas:
Aumentar em 10% a permanência dos alunos dos cursos técnicos na escola, em relação
aos dados do SAI2014

Aumentar em 20% a qualidade na formação global do aluno a partir da adoção de
metodologias adequadas buscando uma padronização de procedimentos da avaliação
escolar com foco nas competencias

Projeto Meeting Jogos Educativos – Segurança e Saúde do Trabalho em Serviços
:
de Alimentação
Respon
sável(e Carolina Viégas S. C. Toledo
is):
Data
de
02/06/2015
Início:
Data
23/06/2015
Final:
Descriç A) Apresentação do Projeto (Resumo / Justificativa / Objetivos):
ão:
Resumo

Justificativa: Jogos educativos são aqueles que estimulam e favorecem o
aprendizado de crianças e adultos, através de um processo de socialização que
contribui para a formação de sua personalidade. Eles visam estimular o
impulso natural da criança (e adulto) a aprender. Para isso, os jogos educativos
mobilizam esquemas mentais, estimulam o pensamento, a ordenação de tempo
e de espaço, ao mesmo tempo em que abrangem dimensões
da personalidade como a afetiva, a social, a motora e a cognitiva. Eles também
favorecem a aquisição de condutas cognitivas e desenvolvimento de
habilidades como coordenação, destreza, rapidez, força e concentração.
É importante ressaltar que a educação ambiental do trabalhador representa um
dos aspectos do meio ambiente de trabalho. Educar, ambientalmente, para o
trabalho, constitui uma das maneiras de se chegar à adequação do ambiente de
trabalho, visando à preservação da saúde, segurança e higiene no trabalho.

Objetivos Reconhecer a importância de sua participação na melhoria da
segurança e da saúde no trabalho, e atuar prevenindo possíveis perigos e riscos
a que está exposto.

B) Desenvolvimento do Projeto (Metodologia / recursos necessários):

Realizado em grupo onde deverá ser apresentado:
Os grupos deverão fazer uma pesquisa científica sobre o tema
escolhido, seguindo a NR no qual se baseia o assunto (com exceção
do tema primeiros socorros). Deverão entregar a parte escrita
conforme o tema sorteado ao grupo, de acordo com as Normas ABNT.
Deverá conter folha de rosto, sumário, conteúdo abordado em cada
tema e referencias bibliográficas.

Para Elaboração dos jogos educativos deverão utilizar para isso
recursos criativos, didáticos, explicativos, de fácil visualização e
entendimento, poderão utilizar os recursos que desejar, no pátio da
escola e terão somente 25 minutos (no máximo) para a
apresentação. Utilizem a criatividade para interagirem durante a
visitação e apresentação, desde que os jogos tenham o conceito
lógico, e a resolução correta na dinâmica apresentada.

C) Cronograma de Execução

Atividades
 Pesquisa científica


Elaboração dos jogos educativos



Apresentação dos jogos educativos e
entrega do trabalho escrito.

Prazo
02/06/2015
09/06/2015
23/06/2015

Metas associadas:
Aumentar em 10% a permanência dos alunos dos cursos técnicos na escola, em relação
aos dados do SAI2014
Aumentar em 20% a qualidade na formação global do aluno a partir da adoção de
metodologias adequadas buscando uma padronização de procedimentos da avaliação
escolar com foco nas competencias

Projeto
A importância da ética e gestão no mercado profissional
:
Respon
sável(e Profª Rita de Cássia Michelini Melhado e Profº Walter Kussano
is):
Data
de
02/03/2015
Início:
Data
30/06/2015
Final:
Descriç
ão:
Resumo
Colocar em práticas as teorias aprendidas nas disciplinas de
Administração e Planejamento Empresarial e Ética e Cidadania
Organizacional, através de uma simulação prática (teatro), de
comportamentos inadequados. As apresentações serão constituídas
por alunos do primeiro módulo do técnico em Secretariado, o mesmo
sendo apresentado nas salas de aula no período noturno com duração
de cinco minutos, tendo logo após um período de reflexão e coleta de
informações para análise de possíveis riscos na imagem dos futuros
profissionais.

Justificativa
O mundo moderno, altamente conectado com tecnologia avançada e
uma forte cobrança de resultados por parte do mercado coorporativo,
provocam no ser humano uma perda da sensibilidade sobre a
importância de atos e palavras educados, ocasionando conflitos e
desgastes desnecessários.

Objetivos

Reconhecer a importância dos valores humanos, para um bom
convívio entre todas as pessoas, também no ambiente profissional;
Valorizar e respeitar o próximo e a si mesmo;
Sensibilizar e motivar as escolhas das atitudes pessoais e
profissionais;

A) Desenvolvimento do Projeto (Metodologia / recursos
necessários):
Metodologia
AÇÕES: Orientar os alunos sobre todo o processo do projeto, através
da dinâmica de brainstorning e os conceitos de planejamento,
organização, direção e controle.

Recursos necessários


Todas as mídias da sala;

B) Cronograma de Execução

Escolhas dos líderes e divisão das turmas de trabalho.

março

Pesquisas sobre as melhores práticas
comportamentais.

abril

Desenvolvimento e aprimoramento do projeto.

maio

Apresentação do projeto

Entrega do relatório final

maio
junho

Metas associadas:
Aumentar em 10% a permanência dos alunos dos cursos técnicos na escola, em relação
aos dados do SAI2014
Aumentar em 20% a qualidade na formação global do aluno a partir da adoção de
metodologias adequadas buscando uma padronização de procedimentos da avaliação
escolar com foco nas competencias

Projeto
LOS VALORES HUMANOS EN EL UNIVERSO PROFESIONAL
:
Respon
sável(e Profª Marilene Alves Viana e Marinez Lúcio Ros Soto.
is):
Data
de
02/03/2015
Início:
Data
30/06/2015
Final:
Descriç A) Apresentação do Projeto (Resumo / Justificativa / Objetivos):
ão:

Resumo
Trabalhar com valores humanos na sala de aula é muito importante,
porque segundo Houaiss, o valor humano se define da seguinte forma:
qualidade humana de natureza física, intelectual ou moral que desperta
admiração de todos. Disponível em:
http://www.webartigos.com/artigos/importancia-dos-valores-humanosna-educacao/26221/#ixzz3TqNaCDmu. Nesse sentido, promover
qualidade humana para além da sala de aula permite ofertar aos

futuros profissionais um convívio saudável com todos. Dessa forma,
com o objetivo de formar profissionais alicerçados na boa convivência
com seus pares, o projeto foi elaborado a fim de, além de ampliar os
conhecimentos na língua espanhola, os alunos também podem
evidenciar habilidades de outra disciplina como Assessoramento em
Eventos.

Justificativa
Considerando-se que vivemos em uma sociedade com muitos valores
“distorcidos”, elaborar propostas que visem ao bom convívio entre
profissionais de esferas diferentes se justifica por si só, uma vez que
possibilita promover o respeito, a colaboração,o trabalho em equipe, a
união, o amor ao trabalho e ao outro.

Objetivos
Reconhecer a importância dos valores humanos para um bom convívio
entre todas as pessoas, também no ambiente profissional;
Valorizar e respeitar o próximo e a si mesmo;
Sensibilizar e motivar as escolhas pessoais e profissionais;
Reconhecer qualidades existentes nos companheiros de trabalho;
Refletir sobre modos gentis de relacionar-se e solucionar conflitos e
problemas;
Elaborar um Evento tendo como base os valores humanos, conceitos
tecnológicos e profissionais;
Ressaltar competências e habilidades ofertadas nas disciplinas em
questão e outras aprendidas.

B) Desenvolvimento do Projeto (Metodologia / recursos
necessários):
Metodologia

AÇÕES:1)Disponibilizar textos em espanhol que falem sobre valores
humanos; 2) Planejar e organizar o Evento; 3) Orientar os alunos
sobre todo o processo do projeto; 4) Escolha do material para
elaboração do projeto; 5) Ensaio e apresentação final.

Recursos necessários


Todas as mídias da sala;

C) Cronograma de Execução

Brainstoming
Discussão em sala a partir de textos previamente
preparados.
Elaboração do projeto em equipe.
Organização do Evento
Programação do Evento
Criação de almofadas com valores humanos em espanhol.
Ensaio de apresentação em espanhol.
Apresentação final.

março
março
abril
abril
maio
maio
maio
junho

Metas associadas:
Aumentar em 10% a permanência dos alunos dos cursos técnicos na escola, em relação
aos dados do SAI2014
Aumentar em 20% a qualidade na formação global do aluno a partir da adoção de
metodologias adequadas buscando uma padronização de procedimentos da avaliação
escolar com foco nas competencias

Projeto
Orientação Vocacional
:
Respon
sável(e Fabiana Morgner Muratori Delcorço de Francisco
is):

Data
de
21/06/2015
Início:
Data
25/08/2015
Final:
Descriç A) Apresentação do Projeto (Resumo / Justificativa / Objetivos):
ão:
Resumo
Um método onde o indivíduo passa por um processo de
autodescoberta elucidando seus interesses e habilidades, facilitando o
momento da escolha e elaboração de seu projeto de carreira.
Quando uma pessoa pensa em seu futuro, ele nunca faz de forma
despersonificada. Ao escolher uma forma de se desenvolver no mundo
do trabalho bem como a atividade que vai desenvolver, a pessoa
mobiliza imagens que adquiriu durante sua vida. Assim, ao pensar em
profissões o individuo esta expressando que “ Que quer ser como tal
pessoa”, real ou imaginaria que tem tais e quais possibilidades ou
atributos e que suspostamente, os possui em virtude da posição
ocupacional que exerce”
Ao pensar em uma profissão, a pessoa mobiliza uma imagem que foi
construída a partir de sua vivencia, por meio de contatos pessoais, de
exposição à mídia, de leitura, de ouvir dizer.
Valores sociais também estão presentes nesta imagem, o sucesso, o
glamour captado, pela exposição aos meios de comunicação. Não será
desprezado o que o aluno trouxe, será considerado a imagem como
algo ilusório, fantasioso ou simplesmente destorcido, a imagem que a
pessoa traz (e a maioria traz imagens de quase todas as profissões) é
o ponto de partida da escolha profissional.
Nessa etapa da vida, o adolescente se depara com a entrada em um
mundo desconhecido, o mundo adulto, que lhe demanda
responsabilidade em suas escolhas, novos projetos e identificações.
Porem durante a adolescências o jovem não consegue integrar suas
identificações como partes de si, continuamente projetando-as.

Não lhe é claro que essas identificações dizem também quem ele é,
seus gostos, seus interesses e anseios.
A escolha de qual profissão seguir pode acontecer em outros
momentos da vida, não somente durante a escolha de qual curso

prestar no vestibular, mas também diante de um conflito que possa
ocorrer durante a vida profissional, e que cause preocupação em
relação à ocupação profissional.
Para um adolescente escolher a profissão é viver o futuro no presente.

B) Justificativa
O ato de decidir por alguma profissão envolve tanto o escolher como o
abandonar, trata-se se um momento de grande importância para o
individuo, normalmente gerador de grande ansiedade. Ter alguém que
auxilie nesse processo de escolha, no desenvolvimento de
autoconhecimento e na compreensão de conflitos internos se faz
necessário.

Objetivo: Para um adolescente escolher a profissão é viver o futuro no
presente.
Como essa escolha é simbolicamente marcada pelo ritual de
passagem de um ciclo educativo a outro, deve-se atuar na tomada de
consciência dos conflitos destes jovens, como também em sua
autonomia de decisão, trabalhando no sentido de auxiliá-los a elaborar
essa dúvida quanto ao caminho e as variáveis que geraram essa
dúvida

C) Desenvolvimento do Projeto (Metodologia / recursos necessários):
Serão 6 encontros que acontecerão no auditório da Etec, com
periodicidade semanal com 1 encontro, com duração de 1h 30
minutos.
O grupo terá no máximo 30 integrantes.
Rodas de conversa, utilização de instrumentos como o Jogo das
Profissões, Dinâmicas, Psicodrama.

D) Cronograma de Execução

Atividades

Prazo

Apresentação do Projeto
Intervenção
Intervenção
Intervenção
Intervenção
Intervenção

21/06
28/6
04/08
11/08
18/08
25/08

Metas associadas:
Aumentar em 10% a permanência dos alunos dos cursos técnicos na escola, em relação
aos dados do SAI2014
Melhorar o rendimento escolar e acompanhamento e avaliação da aprendizagem
(59,43% e 47,07% respectivamente) em 10%
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