PLANO PLURIANUAL DE GESTãO 2020 - 2024
ESCOLA TÈCNICA ESTADUAL PROFESSOR URIAS FERREIRA

Introdução
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Nas últimas reuniões de Planejamento Escolar de 2019, foram realizadas as avaliações sobre o
cumprimento das metas do ano, levantamento das situações problemas, pontos fortes e fracos,
preparando - se para o início do próximo ano letivo. No Planejamento para o ano letivo de 2020 foi
analisado os indicadores de desempenho da Unidade de Ensino, em todos os seus aspectos. A partir
de então, foram identificados os fatores mais relevantes para serem discutidos e avaliados durante o
período de Planejamento Escolar de 2020. Os alunos, funcionários, pais, empresários, representantes
da gestão pública e pequenos proprietários da região, foram convidados à participarem do
planejamento, informando aos mesmos sobre a importância desse evento, no qual são analisados
todos os indicadores de avaliação disponíveis na U.E. e são levantadas as propostas e metas para
aprimorar e elevar o desempenho da Escola. As atividades de Planejamento foram realizadas através
de apresentação em multimídia, trabalho em grupos e oficinas, sendo apresentados a todos os
resultados dos indicadores de avaliação. Após os participantes analisarem e identificarem as
situações problemas, foram selecionadas e priorizadas as metas e objetivos de longos e curtos
prazos para a elaboração de projetos que realmente atendam a Missão da Unidade Escolar e estejam
em consonância com a Missão do Centro Paula Souza. O Plano Plurianual de Gestão - 2020-2024 da
ETEC PROFESSOR URIAS FERREIRA - JAÚ foi elaborado após a análise de todos os instrumentos de
avaliação que a escola dispõe (SISTEMA DE AVALIAÇÃO INSTITUCIONAL/2019, Banco De Dados/2019,
OBSERVATÓRIO ESCOLAR/2019, RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO DO PLANO ESCOLAR /2019 , SARESP e
outros indicadores relevantes, apresentados pela comunidade escolar. O Plano está fundamentado
de acordo com as normas estabelecidas na Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional de 1996
e no Regimento Comum das Escolas Técnicas do CEETEPS, apresenta a Proposta Político Pedagógica,
os objetivos, metas, ações, cronograma, acompanhamento e avaliação das atividades previstas para
o desenvolvimento do trabalho administrativo e pedagógico. Em Março de 2020, após a OMS,
declarar a Pandemia da COVID-19, o Governador do Estado de São Paulo decretou a suspensão das
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aulas (Decreto nº64.881, de 22 de março de 2020). A medida de quarentena continua e as aulas
permanecem de maneira remota, pelo Memorando Circular 08/2020 – GSE/Geped, de 18/03/2020 /
CPS – foi instituído o uso da plataforma MS Teams e deu orientações quanto ao uso do Plano de
Orientação para aprendizagem a Distância – POAD, Registro de frequência e acompanhamento
pedagógico quanto ao rendimento escolar; pela Plataforma Teams. De acordo com a Deliberação
CEE 177/2020, de 19 de março de 2020 e Parecer CNE-05/2020, homologado em 29 de maio de
2020 , fixou as normas para a reorganização do Calendário Escolar. Neste contexto mundial marcado
por incertezas de toda ordem, o CPS, em conformidade com as atuais deliberações do Governo do
Estado de São Paulo, adotou o teletrabalho (especificamente na modalidade home office), como
forma alternativa para a manutenção e desenvolvimento de suas atividades essenciais no âmbito de
suas Unidades de Ensino (UE) e Administração Central.

Histórico
A Escola Técnica Estadual Profº Urias Ferreira, conhecida como Colégio Agrícola, está situada na
Rodovia Deputado Leônidas Pacheco Ferreira (Jaú-Bariri), Km 13, no bairro Pouso Alegre de Baixo. No
final dos anos 50 foi realizado nos municípios de Jaú e Bocaina o projeto de reforma Agrária da
Fazenda Pouso Alegre, de propriedade privada do Grupo Chamas. Foram divididos legalmente 3050
há em lotes de aproximadamente 20 há. Com a implantação do projeto formou-se um novo bairro
rural, denominado Bairro de Revisão Agrária, que contava com: • 103 lotes com área média de 20
há; • 5 reservas do Horto Florestal com área total de 970 há; • Áreas destinadas à implantação de
rodovias vicinais. Os lotes eram habitados pelos proprietários, que tinham como principal atividade
econômica a cafeicultura, mas também havia a criação de gado de corte significativa. No ano de
1972 foi inaugurado no Bairro o “Colégio Técnico Agrícola”, atual Escola Técnica Estadual “Professor
Urias Ferreira” ( Etec - Jaú) – com área de 360 há até então considerados áreas de reservas. A
Prefeitura Municipal de Jaú, desde 1970 vinha negociando junto ao Governo do Estado a destinação
destas terras para o funcionamento da Escola e 11 lotes foram ocupados pela ETEC – Jaú. A ETEC –
Jaú iniciou suas atividades operando no sistema de Escola Fazenda, no qual co-existiam a parte
pedagógica formal (com disciplinas técnicas e as do núcleo comum) e o setor de produção (fazenda),
com suas práticas educativas subdivididas em: • Laboratório de Prática de Produção (LPP) e
Programa Agrícola Orientado (PAO). O LPP e o PAO tinham a função de fixar os conhecimentos
teóricos e de incrementar a produção agropecuária; pois a produção era destinada para o autoabastecimento da Escola e o excedente era comercializado pela cooperativa-escolar; então vigente
no sistema de ensino técnico da época. • Paralelamente, funcionava um setor de extensão dos
conhecimentos técnicos da Escola aos agricultores da região denominado “Preparação intensiva de
Mão de Obra na Agricultura”-PIPMOA O PIPMOA contava com quatro professores que realizavam
cursos e atendimento técnico aos produtores rurais num raio de 50 Km da Unidade Escolar. Era um
programa de grande abrangência, pois cada professor atendia, a cada três meses, cinco grupos de
vinte agricultores em suas reuniões e cursos. No período de 1971 a 1974 o PIPMOA foi muito bem
sucedido, pois contava com o total apoio logístico da Secretaria do Estado, que custeava todos os
gastos das viagens e garantia o tempo dos professores, formalmente remunerados para exercer
essa função. Em 1984 passamos por outra experiência bastante interessante, que nos coloca como
capacitados para resolver problemas: o Convênio MEC-BIRD previa o aperfeiçoamento de estruturas
físicas e a aquisição de máquinas e equipamentos às Escolas Agrícolas, com o objetivo de torná-las
escolas-modelo. Foram selecionados apenas duas Escolas, dentre as 32 existentes para participarem
do Convênio, segundo critérios pré estabelecidos: situação geográfica, área , qualidade do solo e
potencial de crescimento. Em 1991, novamente fomos selecionados para participar de uma
proposta, dentre as 35 escolas existentes. Foram 6 as Escolas escolhidas para se integrar com a
Universidade de São Paulo, através do “Projeto DRI - Projeto de Desenvolvimento Rural Integrado”,
promovido pela ESALQ/USP e patrocinado pela Fundação W.K.Kellogg. O Projeto, com duração
prevista de três anos, visando o desenvolvimento da Escola, tanto no aspecto da produção como no
aspecto organizacional, criando condições de que a mesma pudesse tornar-se um agente de
desenvolvimento rural local. Em 1994 a Unidade elaborou o Projeto para o Desenvolvimento: Escola
Agrícola – Comunidade Rural”, visando a melhoria da qualidade de vida de 25 famílias que vivem em
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uma área de assentamento realizado na década de 60 e também a melhoria da formação dos alunos
através do contato com problemas reais vividos por pequenos agricultores. Este projeto foi aprovado
e financiado pela Fundação W.K.Kellog no ano de 1995 e teve a duração de três anos. Neste mesmo
ano através do convênio CEETEPS/VITAE, a Unidade passou a desenvolver o “Projeto CooperativaEscola”, possibilitando aos alunos a prática dos princípios do Cooperativismo e do gerenciamento de
uma propriedade agrícola. Em 1997, a U.E foi contemplada pela VITAE no 1º Concurso do Programa
de Apoio ao Ensino Técnico e Agrotécnico. O Projeto Tecnologia para o Desenvolvimento
Agropecuário teve como objetivo promover a melhoria do ensino técnico para atender as
necessidades do mercado de trabalho e possibilitar o desenvolvimento sócio-cultural do aluno.
Através deste projeto, foi implantado na Escola um Laboratório de Informática em rede com 18
microcomputadores, suprimentos e acessórios de informática; biblioteca e aquisição de acervo
bibliográfico e um Laboratório Agroindustrial para a produção de embutidos e defumados, obtendo o
Registro de Inspeção do Estado de São Paulo (SISP) sob nº 0797, sob a responsabilidade técnica da
professora, médica veterinária Maria Fátima Bosio. No ano de 2002 à 2005, a ETEC – Jaú realizou o
Projeto de Desenvolvimento Social – PRODESOL, patrocinado pelo Instituto Camargo Corrêa. Este
projeto foi totalmente direcionado aos alunos residentes na Unidade Escolar com objetivo de
melhorar a qualidade de vida. Através de avaliações realizadas durante o projeto verificou-se um
alto grau de satisfação entre os alunos, isto em virtude da oferta de oportunidades educativas,
lúdicas, artísticas, musicais e esportivas que favoreceu um ambiente escolar agradável, uma maior
adaptação no âmbito escolar, entrosamento e amizade entre os alunos. Continuando a trajetória da
ETEC-Jaú, mais uma vez a mesma foi contemplada no Programa de Apoio ao Ensino Técnico e
Agrotécnico – concurso 2004/2005 – VITAE com o Projeto “Ampliação das competências e
habilidades na formação de técnicos para processamento de vegetais e leite”. A importância deste
projeto está centrado na qualidade de ensino, através das competências e habilidades adquiridas
pelos alunos durante os cursos oferecidos pela Escola. Outro fator importante relevante do Projeto
foi a difusão de novas técnicas aos pequenos produtores do Bairro da Reforma Agrária e aumentar a
receita da Cooperativa Escola da U.E., através da comercialização dos produtos excedentes. A
Unidade Escolar ao longo dos anos estabeleceu um bom contato com toda a sua comunidade,
procurando atender as suas necessidades, como também a comunidade sempre demonstrou
disposição para receber professores e alunos para visitas técnicas, empréstimos de máquinas e
implementos, e outros atendimentos quando necessário. Também a parceria com a Usina Santa
Cândida foi muito importante, no plantio de cana de açúcar, no qual destacou-se o aspecto
pedagógico, uma vez que os alunos tiveram a possibilidade de acompanhar todo o processo, desde o
plantio até a colheita, além de gerar recursos financeiros para a Cooperativa Escola dos Alunos da
ETEC Profº Urias Ferreira, possibilitando a mesma a implantação e manutenção de projetos próprios.
No ano de 2010 a ETEC-JAÚ implantou o Curso Técnico em Meio Ambiente no período noturno com
parceria com a Prefeitura Municipal de Jaú e o mesmo funcionou como classe em extensão na Escola
Municipal Eneas Sampaio Souza, zona urbana do município. Ainda neste mesmo ano, foi implantado
no período noturno o Curso Técnico em Meio Ambiente( Classe Descentralizada) no municipio de
Torrinha/SP, localizado a 65 KM da ETEC- Jaú. Neste mesmo ano, implantou-se uma classe
descentralizada no munícipio de Pederneiras, pelo Plano de Expansão II, do curso Técnico em
Administração. No ano de 2011 não houve continuidade do curso Técnico em Meio Ambiente e foi
instalado o curso técnico em Turismo Receptivo em classe descentralizada no município de Torrinha
, através de convênio entre Prefeitura e Centro Paula Souza. No ano de 2012 houve a continuidade
dos cursos em andamento. No ano de 2013 , no 1º semestre a ETEC -Jaú ministrou os seguintes
cursos: na sede o Curso Técnico em Agropecuária Integrado ao Ensino Médio e o Técnico em
Agropecuária e no município de Pederneiras o Curso Técnico em Administração e o Curso Técnico
em Logística . No 2º semestre/2013 ofereceu nas classes descentralizadas o Curso Técnico em
Administração no município de Torrinha e o Curso Técnico em Administração no município de Boa
Esperança do Sul e no 2 º semestre/2013 ofereceremos também o Curso do Programa Via Rápida
-Manipulação de Alimentos no município de Itapui e cursos do Programa PEQ nos municípios de Dois
Córregos , Boracéia ,Itapui e Bocaina. No ano de 2013 a Etec realizou parceria com o Instituto Pro
Terra para a realização do projeto de APP as margens do Ribeirão da Prata ,o qual atravessa a
escola. Foram plantadas 2.000 mudas de espécies nativas.O Instituto Pro Terra realizou os cursos de
Plantadores de Florestas e Viveirista para os alunos ,professores e funcionários da ETEC.Muitas
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pessoas da comunidade externa também participaram dos cursos. No ano de 2014 a ETEC deu
continuidade a todos os cursos mencionados acima com exeção aos cursos de Técnico em Logística
(classe descentralizada Pederneiras) e Técnico em Agropecuária (modular) e oferecemos o Curso de
Jardinagem e Produtor de Olerículas através do Programa PRONATEC. No ano de 2015 , a ETEC sede
voltou a oferecer o Curso Técnico em Agropecuária -Modular e continuou com o ETIM Agropecuária
(1ª,2ª e 3ª séries). Ofereceu novamente o Curso Técnico em Logística -classe descentralizada no
município de Pederneiras e continuou com o Curso Técnico em Administração. No município de
Torrinha houve continuidade da classe descentralizada com o Curso Técnico em Administração. Na
classe descentralizada do município de Brotas ,houve a conclusão do Curso Técnico em Turismo
Receptivo no final do 1º semestre e no 2º semestre não houve demanda para a iniciação de novo
curso. Neste mesmo ano, no segundo semestre foi implantado o NSA-Novo Sistema Acadêmico , o
qual é uma tecnologia que permite a equipe de gestão, professores e coordenadores o
acompanhamento pedagógico de todas as classes/alunos. Também é muito importante aos alunos e
pais/e ou responsáveis ,uma vez que permite o acompanhamento online da vida escolar de seus
filhos em tempo real, como : frequência as aulas,menções e também permite a solicitação de
documentos escolares. Outro acontecimento que marcou o ano de 2015, foi o planejamento e
realização de I WORSHOP da ETEC Profº Urias Ferreira ,realizado nos dias 20 ,21 e 22 de outubro.
Este evento foi um sucesso,principalmente no aspecto pedagógico. Os alunos se envolveram por
inteiro e a criatividade fluiu e eles participaram, opinaram,apresentaram sugestões e idéias ótimas ,
as quais foram aproveitadas e apresentaram resultados excelentes .Este evento contribuiu muito
para a divulgação dos cursos oferecidos pela Escola , pois recebemos muitos visitantes do município
de Jaú e região , fato este que contribuiu significadamente para que esta Escola conseguisse uma
boa demanda de inscrições para o Vestibulinho - 1º semestre/2016, - 103 candidatos inscritos e
implantação de 02 classes de iniciantes para o ETIM Agropecuária- 1ª série A e 1ª série B. Em 2018,
a UFIEC/CEETEPS em parceria com a Secretaria da Administração Penitenciária, a Etec realizou no
Centro de Ressocialização de Jaú, um curso voltado a Horticultura Orgânica, para 20 detentos do
regime prisional semi aberto. Em 2019 a Etec sofreu um incêndio, considerado o maior incêndio rural
já ocorrido nos municípios de Jaú, Bariri e Bocaina, com danos materiais e prejuízos ambientais
incalculáveis. Também nesse ano, com o novo governo de João Doria e da Secretária Patricia Ellen
da Silva, houve um incentivo para promover cursos profissionalizantes, foram ofertados cursos de
Qualificação Profissional, realizados nos municípios de Jaú, Bariri, Bocaina, Torrinha e
Brotas,garantindo a oportunidade de jovens e trabalhadores participarem de atualizações
profissionais e gerar renda para si e toda a sociedade.Também ma Classe Descentralizada de
Pederneiras - EE Anchieta teve início o curso Ensino Médio com habilitação profissional de Técnico
em Administração ( Parceria SEDUC). No final do mês do Fevereiro de 2020, o Brasil foi surpreendido
pelo primeiro caso de um paciente com COVID !9, causada pelo Novo Coronavirus, doença altamente
contagiosa. Em meados do mês de Março iniciou uma quarentena em todo o Estado, que ainda não é
possível prever seu final. Diante desse quadro houve suspensão das aulas presenciais e surgiu por
meio da Plataforma Teams da Microsoft as aulas remotas .Houve necessidade de reestruturação do
ano letivo, conforme Decreto Número 64.862, de 13 de Março de 20202,alterado pelo decreto
Número 64.864, de 16 de Março de 2020.

Participantes
Diretor
Nome
MARIA FATIMA BOSIO
Conselho de Escola
Nome
Segmento que I
representa
MARIA
Orientadora
APARECIDA
Educacional
PEREIRA GOZO

II

III

IV
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Outros participantes
Nome
Segmento que I
representa
REGINA CELLI
Diretora
ESPLUGUES
Acadêmica
AFONSO
THIAGO
Coordenador
VALENCISE
Classe
Descentralizada
DENILSON BESSI Coordenador
Classe
Descentralizada
MARIA DO
Diretora de
CARMO
Serviços
BARROCHELLO Administrativos
YAMAGUTI LIMA
JOAO ERASMO Coordenador
BERCHOL DA
Pedagógico
SILVA
Legenda das etapas
I - Levantamento de Dados e Informações
II - Análise dos Indicadores
III - Definição de prioridades;
IV - Definição de Metas / Projetos

II

III

IV

Projeto Político Pedagógico

6 / 69

Níveis e Modalidades de Ensino
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Técnico

D) HABILITAÇÃO PROFISSIONAL DE TÉCNICO EM AGROPECUÁRIA INTEGRADO AO ENSINO
MÉDIO: (1ª SÉRIE)
Requisitos de Acesso
O ingresso ao Curso de TÉCNICO EM AGROPECUÁRIA INTEGRADO AO ENSINO MÉDIO dar-se-á por
meio de processo seletivo para alunos que tenham concluído o Ensino Fundamental ou equivalente.
O processo seletivo será divulgado por edital publicado na Imprensa Oficial, com indicação dos
requisitos, condições e sistemática do processo e número de vagas oferecidas.
Por razões de ordem didática e/ ou administrativa que justifiquem, poderão ser utilizados
procedimentos diversificados para ingresso, sendo os candidatos deles notificados por ocasião de
suas inscrições.
O acesso aos demais módulos ocorrerá por classificação, com aproveitamento do módulo anterior,
por reclassificação ou transferência.
Ao concluir a 1ª e 2ª série o aluno receberá a seguinte certificação: Agente de Produção
Agropecuária.O AGENTE DE PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA é o profissional que acompanha,
executa atividades agropecuárias e agroindustriais, participa de pesquisas, ensaios, aplicando
técnicas na produção convencional e nos sistemas alternativos de produção sustentável na gestão
da empresa/ propriedade rural/ familiar.
O TÉCNICO EM AGROPECUÁRIA é o profissional que planeja, executa, acompanha e avalia
projetos agropecuários e agroindustriais, em suas diversas etapas e atividades, supervisionando a
produção agropecuária. Administra empresas rurais e promove a industrialização e a
comercialização de produtos agropecuários. Experimenta, testa, desenvolve e melhora métodos e
tecnologias de produção sustentável. Executa pesquisas e análises laboratoriais. Presta assistência e
consultoria técnica, orientando diretamente produtores sobre a produção, a comercialização e a
biosseguridade do setor. Promove diferentes formas de organização social, extensão e capacitação
rural e o desenvolvimento da visão de sustentabilidade da produção agropecuária.
Mercado de Trabalho:
Empresas agropecuárias; empresas agroindustriais: frigoríficos, laticínios, indústrias de
processamento de produtos de origem animal e vegetal; instituições públicas, privadas de pesquisa,
educação e extensão rural; cooperativas agropecuárias e fazendas; empresas de prestação de
serviços agropecuários, consultorias e assistência técnica; empresas fornecedoras de agroquímicos;
empresas de fertilizantes; empresas de máquinas, equipamentos e implementos agrícolas;
destilarias e usinas de açúcar e álcool.Através do gráfico abaixo podemos observar características
desta habilitação, como : faixa etária,sexo e renda familiar:
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E) ENSINO MÉDIO COM HABILITAÇÃO PROFISSIONAL DE TÉCNICO EM ADMINISTRAÇÃO
(NOVOTEC - PARCERIA COM A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO ESTADO DE SÃO PAULO): 3
anos
O ENSINO MÉDIO COM HABILITAÇÃO PROFISSIONAL DE TÉCNICO EM ADMINISTRAÇÃO (Parceria com
a Secretaria da Educação do Estado de São Paulo) é composto por três séries anuais articuladas,
com terminalidade correspondente à ocupação (ou conjunto de cargos/ocupações) identificada no
mercado de trabalho. O aluno que cursar a 1ª SÉRIE concluirá a Qualificação Profissional Técnica de
Nível Médio de AUXILIAR ADMINISTRATIVO. O aluno que cursar a 2ª SÉRIE concluirá a Qualificação
Profissional Técnica de Nível Médio de ASSISSTENTE ADMINISTRATIVO.
O TÉCNICO EM ADMINISTRAÇÃO é o profissional que participa da gestão dos recursos
mercadológicos, humanos, financeiros, materiais e produtivos. Executa as rotinas administrativas,
controla materiais, acompanha níveis de eficiência e produtividade, presta atendimento a clientes, e
elabora fluxo de caixa. Trabalha em equipe, otimiza recursos, propõe inovações e adota postura
ética na condução das relações e atividades.
Ao completar as três séries, com aproveitamento em todos os componentes curriculares, o aluno
receberá o Diploma de ENSINO MÉDIO COM HABILITAÇÃO PROFISSIONAL DE TÉCNICO EM
ADMINISTRAÇÃO (Parceria com a Secretaria da Educação do Estado de São Paulo) que lhe dará o
direito de exercer a profissão de Técnico (Habilitação Profissional) e o prosseguimento de estudos
(Ensino Médio) em nível de Educação Superior.
MERCADO DE TRABALHO:Organizações públicas, privadas e do terceiro setor.
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Semestre
1
1
1
1
1
1
1

Curso
Turno
Recursos Humanos Noite
Agropecuária (Etim) Integral
Administração
Noite
Agropecuária (Etim) Integral
Agropecuária (Etim) Integral
Logística
Noite
Administração
Noite

Classes
1
2
1
2
2
1
1

Alunos
36
70
32
57
64
33
40

Classes Descentralizadas
Localização
Coordenador
Parcerias

Município de Pederneiras- EE Anchieta
Denilson Bessi
Plano de Expansão II Cursos Técnicos em
Logística, Administração e Recursos Humanos
NOVOTEC Híbridp - Técnico em Administração

Localização

Município de Torrinha - EAEF Prof. Ismael
Moratto de Almeida Lara
Thiago Valencise
Prefeitura Municipal de Torrinha

Coordenador
Parcerias

Recursos Humanos
Nome
Cargo/Função
Atividade

Maria do Carmo B.Y.Lima
Administrativo
Diretor de Serviço Administrativo - Dirigir as
aividades sob sua responsabilidade, planejando,
oganizando, e controlando as mesmas, para
assegurar os resultados fixados e assistir a
Administração da Unidade

Nome
Cargo/Função
Atividade

Ana Sheila Couto Trindade Moraco
Docente
Preparar e Ministrar suas aulas com eficiência,
pontualidade e assiduidade, redigir apostilas,
folhetos e, em geral, trabalhos de caráter
didático; preparar, fiscalizar e corrigir provas do
curso, inclusive concursos vestibulares ou de
admissão, integrar bancas de exame, comparecer
a reuniões de finalidade pedagógica e
administrativa e tomar as providencias
pertinentes ao bom desempenho de suas funções.

Nome
Cargo/Função

Vanderleia Valeria de Melo
Docente
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Atividade

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

Nome
Cargo/Função
Atividade

Maria Ines Tessaroli Cruz - readaptada
Docente
Professor V - Desenvolver funçoõs de manutenção
dos computadores e periféricos do Laboratório e
Biblioteca e demais atividades administrativas,
não estando impedido de exercer outra atividade
para a qual se julgue capacitada. Graduação:
tecnologia em Processamento de Dados
Atendimento na sala de Leitura

Nome
Cargo/Função
Atividade

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

Nome
Cargo/Função
Atividade

Taisa Andrea Sant´anna
Docente
Professor V - Preparar e ministrar suas aulas com
eficiência, pontualidade e assiduidade, redigir
apostilas, folhetos e, em geral, trabalhos de
caráter didático, preparar, fiscalizar e corrigir
provas do curso, inclusive concursos vestibulares
ou de admissão, integrar bancas de exame,
comparecer a reuniões de finalidade pedagógica e
administativa e a tomar as providências
pertinentes ao bom desempenho de suas funções.
Licenciatura: Matemática Professora Responsável
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por Laboratório

Nome
Cargo/Função
Atividade

Dirce Ap. de Lourdes Bottura - readaptada
Docente
Professor V - Desenvolver ações na Biblioteca:
orientaçao a alunos a pesquisas e consultas,
organização e disponibilidade de livros nas
prateleiras, fotocópias e fax de documentos
Liceciatura: Lingua Portuguesa/Inglês/Espanhol
Atendimento na sala de Leitura

Nome

Maria Fatima Bosio - Afastada na função de
Diretor de Escola
Docente
Professor VI - Preparar e ministrar suas aulas com
eficiência, pontualidade e assiduidade, redigir
apostilas, folhetos e, em geral, trabalhos de
caráter didático, preparar, fiscalizar e corrigir
provas do curso, inclusive concursos vestibulares
ou de admissão, integrar bancas de exame,
comparecer a reuniões de finalidade pedagógica e
administativa e a tomar as providências
pertinentes ao bom desempenho de suas funções.
Graduação/Licenciatura:Médica Veterinária

Cargo/Função
Atividade

Nome
Cargo/Função
Atividade

Maria Angelica Berchol da Siva
Docente
Professor II - Preparar e ministrar suas aulas com
eficiência, pontualidade e assiduidade, redigir
apostilas, folhetos e, em geral, trabalhos de
caráter didático, preparar, fiscalizar e corrigir
provas do curso, inclusive concursos vestibulares
ou de admissão, integrar bancas de exame,
comparecer a reuniões de finalidade pedagógica e
administativa e a tomar as providências
pertinentes ao bom desempenho de suas funções.
Licenciatura:Geografia/Historia

Nome
Cargo/Função
Atividade

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

Nome
Cargo/Função
Atividade

Regina Celli Esplugues Afonso
Administrativo
Diretora de Serviços Acadêmicos - É atribuído ao
Diretor Acadêmico a escrituração, documentação
escolar, expedição e registro de documentos
escolares, fornecimento de informações e dados
para planejamento, controle de processos e
avaliações dos resultados do ensino e
aprendizagem.a a prática de bons hábitos e
respeito às normas institucionais, visando o
atendimento às necessidades das rotinas e
sistemas estabelecidos, conforme sua área de
atuação, e ainda assistir a Administração da
Unidade.

Nome
Cargo/Função
Atividade

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

Nome
Cargo/Função
Atividade

Márcia Regina Seresuela
Docente
ProfessorII - Preparar e ministrar suas aulas com
eficiência, pontualidade e assiduidade, redigir
apostilas, folhetos e, em geral, trabalhos de
caráter didático, preparar, fiscalizar e corrigir
provas do curso, inclusive concursos vestibulares
ou de admissão, integrar bancas de exame,
comparecer a reuniões de finalidade pedagógica e
administativa e a tomar as providências
pertinentes ao bom desempenho de suas funções.
Licenciatura: Educação Fisica Professora
Orientadora Cooperativa escola

Nome
Cargo/Função

Denilson Bessi
Docente
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Atividade

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

Nome

Silvia Munhoz Torquetto - Contrato suspenso
até 08/20
Docente
Professor - Preparar e ministrar suas aulas com
eficiência, pontualidade e assiduidade, redigir
apostilas, folhetos e, em geral, trabalhos de
caráter didático, preparar, fiscalizar e corrigir
provas do curso, inclusive concursos vestibulares
ou de admissão, integrar bancas de exame,
comparecer a reuniões de finalidade pedagógica e
administativa e a tomar as providências
pertinentes ao bom desempenho de suas funções.

Cargo/Função
Atividade

Nome
Cargo/Função
Atividade

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

Nome
Cargo/Função
Atividade

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

Nome
Cargo/Função

João Erasmo Berchol da Silva
Docente
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Atividade

Licenciatura Geografia/História Coordenador da
área de Gestão Pedagógica

Nome
Cargo/Função
Atividade

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

Nome
Cargo/Função
Atividade

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

Nome
Cargo/Função
Atividade

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

Nome
Cargo/Função
Atividade

Andre Flavio Sodre Teixeira
Administrativo
TÉCNICO AGRICOLA - realizar serviços relativos à
programação, assistência, controle e orientação
dos trabalhos referentes a agropecuária em
auxiílio de atividades de ensino.

Nome
Cargo/Função
Atividade

Plinio Benedito Giusepin
Administrativo
Servente - Executar serviços de limpeza,
conservação e higiene das instalações, móveis e
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utensílios

Nome
Cargo/Função
Atividade

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

Nome
Cargo/Função
Atividade

Jair Ferreira
Administrativo
Auxiliar Administrativo - Desenvolver serviços de
apoio administrativo em geral, bem como a ordem
e a disciplina, controlando e orientando os alunos
para a prática de bons hábitos e respeito às
normas institucionais, visando o atendimento às
necessidades das rotinas e sistemas
estabelecidos, conforme sua área de atuação.

Nome
Cargo/Função
Atividade

Juliane Aparecida Fernandes Miranda
Administrativo
Auxiliar Administrativo - Desenvolver serviços de
apoio administrativo em geral, bem como a ordem
e a disciplina, controlando e orientando os alunos
para a prática de bons hábitos e respeito às
normas institucionais, visando o atendimento às
necessidades das rotinas e sistemas
estabelecidos, conforme sua área de atuação.

Nome
Cargo/Função
Atividade

Antonio Roque Cecato - (readaptado)
Administrativo
Reparador Geral - Executar tarefas de
manutenção e reparos, realizando serviços de
eletricidade, hidráulica, marcenaria, alvenaria e
pintura

Nome
Cargo/Função
Atividade

Marco Antonio Cassole
Administrativo
Operador de Máquinas Operatrizes - operar
máquinas agrícolas motorizadas para desenvolver
atividades agrícolas

Nome
Cargo/Função

Analucia Neves Santana Foganholi
Docente
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Atividade

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

Nome
Cargo/Função
Atividade

Caroliny de Morais Avelino
Estagiário
Estagiária CIEE

Nome
Cargo/Função
Atividade

Maísa Sancassani
Docente
Preparar e Ministrar suas aulas com eficiência,
pontualidade e assiduidade, redigir apostilas,
folhetos e, em geral, trabalhos de caráter
didático; preparar, fiscalizar e corrigir provas do
curso, inclusive concursos vestibulares ou de
admissão, integrar bancas de exame, comparecer
a reuniões de finalidade pedagógica e
administrativa e tomar as providencias
pertinentes ao bom desempenho de suas funções.

Nome
Cargo/Função
Atividade

Maria Aparecida Pereira Gozo
Administrativo
Orietadora Educacional

Nome
Cargo/Função
Atividade

Joana Soares Viana
Outros
Auxiliar de Cozinha - Cooperativa-Escola

Nome
Cargo/Função
Atividade

Rodolfo Guilherme Sanguim
Outros
Trabalhador Rural - Cooperativa-Escola

Nome
Cargo/Função
Atividade

Marcia Lourenço dos Santos Vaz
Outros
Monitora - Cooperativa-Escola

Nome
Cargo/Função
Atividade

André Aparecido de Lima
Estagiário
Estagiário CIEE

Nome

César Giordano Gemero

19 / 69

Cargo/Função
Atividade

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

Nome
Cargo/Função
Atividade

Gisele Zabalia
Docente
Preparar e Ministrar suas aulas com eficiência,
pontualidade e assiduidade, redigir apostilas,
folhetos e, em geral, trabalhos de caráter
didático; preparar, fiscalizar e corrigir provas do
curso, inclusive concursos vestibulares ou de
admissão, integrar bancas de exame, comparecer
a reuniões de finalidade pedagógica e
administrativa e tomar as providencias
pertinentes ao bom desempenho de suas funções.

Nome
Cargo/Função
Atividade

Denise Eugenia Pereira Ramos Bernardes
Administrativo
Assistente Administrativo - Executar atividades à
anotação, redação, digitação, organização de
documentos, bem como controlar todas as
atividades relacionadas com a folha de
pagamento de pessoal e outras tarefas
administrativas para assegurar e agilizar o fluxo
dos trabalhos da área de atuação

Nome
Cargo/Função
Atividade

Rodrigo Garcia Hashiguchi
Administrativo
Auxiliar Administrativo - Desenvolver serviços de
apoio administrativo em geral, bem como a ordem
e a disciplina, controlando e orientando os alunos
para a prática de bons hábitos e respeito às
normas institucionais, visando o atendimento às
necessidades das rotinas e sistemas
estabelecidos, conforme sua área de atuação.

Nome
Cargo/Função
Atividade

Matheus Gimenes
Docente
Preparar e Ministrar suas aulas com eficiência,
pontualidade e assiduidade, redigir apostilas,
folhetos e, em geral, trabalhos de caráter
didático; preparar, fiscalizar e corrigir provas do
curso, inclusive concursos vestibulares ou de
admissão, integrar bancas de exame, comparecer
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a reuniões de finalidade pedagógica e
administrativa e tomar as providencias
pertinentes ao bom desempenho de suas funções.

Nome
Cargo/Função
Atividade

Simone de Souza Tavares Nunes Teodoro
Docente
Preparar e Ministrar suas aulas com eficiência,
pontualidade e assiduidade, redigir apostilas,
folhetos e, em geral, trabalhos de caráter
didático; preparar, fiscalizar e corrigir provas do
curso, inclusive concursos vestibulares ou de
admissão, integrar bancas de exame, comparecer
a reuniões de finalidade pedagógica e
administrativa e tomar as providencias
pertinentes ao bom desempenho de suas funções.

Nome
Cargo/Função
Atividade

Osmar de Santis
Auxiliar de Docentes
Auxiliar Docente - Responder pelas atividades
práticas do ensino de segubdo grau, instruindo e
orientando alunos através de informações e
demonstrações técnicas operacionais, específicas
dos laboratórios e oficinas. Zelar pela conservação
de equipamentos e instalações, bem como
cumprir e fazer cumprir as normas de higiene e
segurança do trabalho.

Nome
Cargo/Função
Atividade

Luiz Roberto de Lazari
Auxiliar de Docentes
Auxiliar Docente - Responder pelas atividades
práticas do ensino de segubdo grau, instruindo e
orientando alunos através de informações e
demonstrações técnicas operacionais, específicas
dos laboratórios e oficinas. Zelar pela conservação
de equipamentos e instalações, bem como
cumprir e fazer cumprir as normas de higiene e
segurança do trabalho.

Nome
Cargo/Função
Atividade

Natalia Andrade dos Santos
Docente

Espaço Físico
Localização
Identificação do ambiente
Área
Descrição

Andar 0
galpão coberto bloco 13
319.53
galpão coberto bloco 13
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Localização
Identificação do ambiente
Área
Descrição

Andar 0
Sala Orientadora Educacional Bloco 8
38.06
Sala Orientadora Educacional Bloco 8

Localização
Identificação do ambiente
Área
Descrição

Andar 0
Lavanderia
37.06
Lavanderia

Localização
Identificação do ambiente
Área
Descrição

Andar 0
Almoxarifado bloco 8
38.06
Almoxarifado bloco 8

Localização
Identificação do ambiente
Área
Descrição

Andar 0
Copa Cozinha Bloco 7
36.81
Copa Cozinha Bloco 7

Localização
Identificação do ambiente
Área
Descrição

Andar 0
Sala Auxiliar Docente Bloco7
34.77
Sala Auxiliar Docente Bloco7

Localização
Identificação do ambiente
Área
Descrição

Andar 0
Sala Ecuménica
13.87
Sala Ecuménica

Localização
Identificação do ambiente
Área
Descrição

Andar 0
Padaria bloco 14
38.24
Padaria bloco 14

Localização
Identificação do ambiente
Área
Descrição

Andar 0
Casa
74
Casa

Localização
Identificação do ambiente
Área
Descrição

Andar 0
Abatedouro de aves
121.8
Abatedouro de aves
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Localização
Identificação do ambiente
Área
Descrição

Andar 0
Ovinocultura
84
Ovinocultura

Localização
Identificação do ambiente
Área
Descrição

Andar 0
Barracão de aves
315
Barracão de aves

Localização
Identificação do ambiente
Área
Descrição

Andar 0
Barracão telado
148.2
Barracão telado

Localização
Identificação do ambiente
Área
Descrição

Andar 0
Estacionamento descoberto
1400
Estacionamento descoberto

Localização
Identificação do ambiente
Área
Descrição

Andar 0
Estrada interna
0
Estrada interna

Localização
Identificação do ambiente
Área
Descrição

Andar 0
Circulação interna
0
Circulação interna

Localização
Identificação do ambiente
Área
Descrição

Andar 0
Sala de Palestras bloco 13
120.67
Sala de Palestras bloco 13

Localização
Identificação do ambiente
Área
Descrição

Andar 0
Laboratório de Informática I bloco12
65.72
Laboratório de Informática I bloco12

Localização
Identificação do ambiente
Área
Descrição

Andar 0
Corredores aberto
584
Corredores aberto

Localização

Andar 0
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Identificação do ambiente
Área
Descrição

calçada descoberta
259
calçada descoberta

Localização
Identificação do ambiente
Área
Descrição

Andar 0
Horta
4000
Horta

Localização
Identificação do ambiente
Área
Descrição

Andar 0
Jardim interno
1512
Jardim interno

Localização
Identificação do ambiente
Área
Descrição

Andar 0
Pastagem
570000
Pastagem

Localização
Identificação do ambiente
Área
Descrição

Andar 0
área agriculturavel
620000
área agriculturavel

Localização
Identificação do ambiente
Área
Descrição

Andar 0
Reserva/Mata
128000
Reserva/Mata

Localização
Identificação do ambiente
Área
Descrição

Andar 0
Área de reserva florestal
1703700
Área de reserva florestal

Localização
Identificação do ambiente
Área
Descrição

Andar 0
Estufa (4 unidades)
420
Estufa (4 unidades)

Localização
Identificação do ambiente
Área
Descrição

Andar 0
Viveiro coberto
72
Viveiro coberto

Localização
Identificação do ambiente

Andar 0
Viveiro coberto

24 / 69

Área
Descrição

105
Viveiro coberto

Localização
Identificação do ambiente
Área
Descrição

Andar 0
Tulha
0
Tulha

Localização
Identificação do ambiente
Área
Descrição

Andar 0
Salas de aula Pederneiras
0
Salas de aula Pederneiras

Localização
Identificação do ambiente
Área
Descrição

Andar 0
Informática Torrinha
0
Informática Torrinha

Localização
Identificação do ambiente
Área
Descrição

Andar 0
Refeitório aberto Pederneiras
0
Refeitório aberto Pederneiras

Localização
Identificação do ambiente
Área
Descrição

Andar 0
Sala de aula Torrinha
0
Sala de aula Torrinha

Localização
Identificação do ambiente
Área
Descrição

Andar 1
Informática Pederneiras
0
Informática Pederneiras

Localização
Identificação do ambiente
Área
Descrição

Andar 0
Coordenação Torrinha
0
Coordenação Torrinha

Localização
Identificação do ambiente
Área
Descrição

Andar 0
Refeitório Torrinha
0
Refeitório Torrinha

Localização
Identificação do ambiente
Área

Andar 0
depósito
35.69
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Descrição

depósito

Localização
Identificação do ambiente
Área
Descrição

Andar 0
banheiro deficiente bloco 12
3.15
banheiro deficiente bloco 12

Localização
Identificação do ambiente
Área
Descrição

Andar 0
Apartamentos blocos 1;2;3;4;5;15;16 e 17
1498.1
Apartamentos blocos 1;2;3;4;5;15;16 e 17

Localização
Identificação do ambiente
Área
Descrição

Andar 0
sem efeito
0
sem efeito

Localização
Identificação do ambiente
Área
Descrição

Andar 0
banheiros bloco12
40.61
banheiros bloco12

Localização
Identificação do ambiente
Área
Descrição

Andar 0
Laboratório de Informática II bloco 13
59.27
Laboratório de Informática II bloco 13

Localização
Identificação do ambiente
Área
Descrição

Andar 0
vestiário Bloco 16 e 8
111.4
vestiário Bloco 16 e 8

Localização
Identificação do ambiente

Andar 0
Laboratório de Proces de Produtos Cárneos bloco
14
66.48
Laboratório de Proces de Produtos Cárneos bloco
14

Área
Descrição

Localização
Identificação do ambiente
Área
Descrição

Andar 0
caixa d\'água
73549
caixa d\'água

Localização
Identificação do ambiente

Andar 0
cozinha bloco14
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Área
Descrição

85.7
cozinha bloco14

Localização
Identificação do ambiente
Área
Descrição

Andar 0
42, deposito bloco12
19.4
42, deposito bloco12

Localização
Identificação do ambiente
Área
Descrição

Andar 0
despensa
60
despensa

Localização
Identificação do ambiente
Área
Descrição

Andar 0
diretoria bloco 8
38
diretoria bloco 8

Localização
Identificação do ambiente

Andar 0
Laboratório de Proces de Produtos Lácteos bloco
14
55.2
Laboratório de Proces de Produtos Lácteos bloco
14

Área
Descrição

Localização
Identificação do ambiente
Área
Descrição

Andar 0
caixa grande; caixa pequena
6.8
caixa grande; caixa pequena

Localização
Identificação do ambiente
Área
Descrição

Andar 0
garagem bloco 18
153.81
garagem bloco 18

Localização
Identificação do ambiente

Andar 0
Laboratório de Processamento de Vegetais bloco
14
36.61
Laboratório de Processamento de Vegetais bloco
14

Área
Descrição

Localização
Identificação do ambiente
Área
Descrição

Andar 0
guarita
6.25
guarita
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Localização
Identificação do ambiente
Área
Descrição

Andar 0
poço semi-artesiano
10
poço semi-artesiano

Localização
Identificação do ambiente
Área
Descrição

Andar 0
rio
0
rio

Localização
Identificação do ambiente
Área
Descrição

Andar 0
Sala apoio atendimento ao aluno bloco 11
19.5
Sala apoio atendimento ao aluno bloco 11

Localização
Identificação do ambiente
Área
Descrição

Andar 0
coordenação bloco 7
73.64
coordenação bloco 7

Localização
Identificação do ambiente
Área
Descrição

Andar 0
sala professores bloco 7
39.15
sala professores bloco 7

Localização
Identificação do ambiente
Área
Descrição

Andar 0
arquivo permanente; sala Assist Adm bloco 8
76.12
arquivo permanente; sala Assist Adm bloco 8

Localização
Identificação do ambiente
Área
Descrição

Andar 0
secretaria bloco 6
95.86
secretaria bloco 6

Localização
Identificação do ambiente
Área
Descrição

Andar 0
Biblioteca bloco 13
86.41
Biblioteca bloco 13

Localização
Identificação do ambiente
Área
Descrição

Andar 0
Refeitório bloco 14
238
Refeitório bloco 14

Localização

Andar 0
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Identificação do ambiente
Área
Descrição

salas de aula bloco 9 e 12
391
salas de aula bloco 9 e 12

Localização
Identificação do ambiente
Área
Descrição

Andar 0
sem efeito
0
sem efeito

Localização
Identificação do ambiente
Área
Descrição

Andar 0
sem efeito
0
sem efeito

Localização
Identificação do ambiente
Área
Descrição

Andar 0
avicultura
303.24
avicultura

Localização
Identificação do ambiente
Área
Descrição

Andar 0
Depósito Bloco 7
38
Depósito Bloco 7

Localização
Identificação do ambiente
Área
Descrição

Andar 0
Bovinocultura leite e corte
716
Bovinocultura leite e corte

Localização
Identificação do ambiente
Área
Descrição

Andar 0
campo futebol
5200
campo futebol

Localização
Identificação do ambiente
Área
Descrição

Andar 0
laboratório bloco 11
141.23
laboratório bloco 11

Localização
Identificação do ambiente
Área
Descrição

Andar 0
coelhos
43
coelhos

Localização
Identificação do ambiente

Andar 0
Cooperativa bloco 13
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Área
Descrição

83.54
Cooperativa bloco 13

Localização
Identificação do ambiente
Área
Descrição

Andar 0
fábrica de ração
88
fábrica de ração

Localização
Identificação do ambiente
Área
Descrição

Andar 0
farmácia
44.1
farmácia

Localização
Identificação do ambiente
Área
Descrição

Andar 0
depósito Bloco 16
36.4
depósito Bloco 16

Localização
Identificação do ambiente
Área
Descrição

Andar 0
oficina bloco 19
222.56
oficina bloco 19

Localização
Identificação do ambiente
Área
Descrição

Andar 0
Quadra
660.05
Quadra

Localização
Identificação do ambiente
Área
Descrição

Andar 0
sem efeito
0
sem efeito

Localização
Identificação do ambiente
Área
Descrição

Andar 0
silo
71.05
silo

Localização
Identificação do ambiente
Área
Descrição

Andar 0
suinocultura
772.945
suinocultura

Recursos Materiais
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Departamento
Laboratório de Solos

Laboratório de Solos

Biblioteca
Máquinas e implementos
Máquinas e implementos
Máquinas e implementos
Máquinas e implementos
Máquinas e implementos
Biblioteca
Biblioteca
Laboratório de Informática

Laboratório de Informática
Laboratório de Informática
Laboratório de Informática
Laboratório de Solos
Laboratório de Informática
Cinema
Biblioteca

Cinema
Cinema
Cozinha

Cinema

Cinema
Refeitório
Refeitório
Refeitório
Laboratório de Solos
Refeitório
Máquinas e implementos
Padaria

Secretaria

Equipamento
Quantidade
Balança/Phgâmetro/Mesa
1
agitadora/Compressor/Separador
de resinas/Agitador/Centrí
Espectofotômetro/Destilador/Deio1
nizador/Estufa/Fotômetro de
chama/Lavador/Separador de r
Mesa de superficie branca
9
Carreta
3
Hidrante, Moto bomba,
4
Pulverizador costal
Subsolador, Pulverizador
1
Motoserra
2
Brete de contenção, Balança
1
bovina
Cadeiras
37
Estante porta livro de metal
7
Armario de aço/Impressora
1
matricial/Tela de
retroprojetor/Lousa
branca/Extinor de incên
Ar condicionado
2
Mesa branca
16
Cadeiras
50
Capela de exaustão/Agitador
1
bancada/Vidraria
Computador
37
Carteira/Mesa/Amplificador de
1
som/Tela
Computador/Mesa de
1
computador/ Extintor de
incêndio/ Arquivo de
mapas/Estante de metal c/divis
Ventilador de parede/Caixa de
2
som e ar condicionado
Cadeira estofadas
66
Forno a gás/Mesa c/tampas de
1
plastico/Moedor/Mesa de
madeira/Geladeira inox 4 porta
Descascador de batatas/Extintor 1
de
incêndio/Ventilador/Liquidificador
Coifas/Fogões industriais
2
Bebedouro
1
Mesa
22
Cadeiras
88
Microscópio
2
Ventiladores
10
Botijão de sêmen, estufa
1
Masseira/Divisora/Mesa de
1
metal/Batedeira/Forno elétrico 6
portas
Mesa escritório/Aparelho
4
telefônico/Cadeiras
estofadas/Cadeiras pretas
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Secretaria
Secretaria
Secretaria
Secretaria

Sala atendente
Sala atendente
Sala dos professores

Palestra/Áudio Visual
Máquinas e implementos
Sala dos professores
Sala dos professores
Sala Coordenação

Sala Coordenação
Sala Coordenação
Arquivo Permanente
Arquivo Permanente
Arquivo Permanente
Arquivo Permanente
Sala do Café
Sala de aula
Palestra/Áudio Visual
Sala do Café
Sala do Café
Sala da Direção
Sala da Direção
Sala da Direção
Cooperativa

Cooperativa
Laboratório de Produtos Cárneos

Laboratório de Produtos Cárneos

Sala de aula
Laboratório de Produtos Cárneos
Palestra/Áudio Visual
Laboratório de Produtos Lácteos

Impressora HP/ Armário aço 12 3
portas
Máquina de escrever elétrica
1
Computador
5
Multifuncional Lexmark/
1
Copiadora Xerox/ Servidor de
rede/ Estação Intragov
Computador/ Impressora / Mesa 1
computador / Mesa/ Escrivaninha
Multimidia / Cadeira preta
2
Mesa grande / Bebedouro /
1
Impressora / Quadro de aviso/
Ventilador de tetor/Armário de 2
port
Carteira de braço
55
Adubador de cobertura
1
Computador / Armário de 16
2
portas
Cadeira de braço estofada
10
Computador/ Impressora/
2
Armario de aço/Mesa de
computador/ Escrivaninha
Cadeiras pretas
4
Cadeiras estofadas
6
Estante de metal
3
Computador
1
Cadeira preta plástico/
2
Escrivaninha de madeira
Arquivos de aço 4 gavetas
6
Mesa, Fogão, Armário de 12
1
portas
Carteiras
200
Cadeira
128
Cadeiras pretas
5
Armário de 4 portas
3
Mesa modulada, bebedouro,
1
computador, impressora
Mesa reunião com 8 cadeiras
1
Armário de aço 2 portas
2
Balança eletrônica, Quadro de
1
avisos, Extintor de incêndio,
armário de 2 p
Freezer e escrivaninha
4
Geladeira comercial, Seladora a 1
Vácuo, Balança eletrônica, ar
condicionado, mesa
Moedor de carne, Serra de fita, 1
Mesa plástica, Misturador de
carnes, Canhão ensacador
Mesa e cadeira de professor
6
Esterilizador para facas
1
Retroprojetor
2
Liquidificador, Balança eletrônica 1
digital, Seladora para potes,
Masserola, Arquivo de
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Laboratório de Produtos Lácteos Filtro de água, Banho Maria 2
1
camadas, Despolpador elétrico
inox, Forno elét
Laboratório de Produtos Lácteos Mesa de inox, tambores em aço 2
inox
Laboratório de Produtos Lácteos Toalheiros e Saboneteiras
6
Laboratório de Produtos Lácteos Lixeira
4
Laboratório de Produtos Lácteos Baldes, Bandeja
20
Laboratório de Produtos Lácteos Estrado
80
Laboratório de Produtos Lácteos Fogão industrial, Desidratador
1
legumes/frutas, Processador de
alimento, Batedeira, Liquidific
Sala de aula
Ventilador
8
Laboratório de Produtos Lácteos Caixa plástica colorida
10
Laboratório de Vegetais
Tanque de recepção,
1
Homogeinizador manual de
latões, Tanque, Conjunto de
placas
Palestra/Áudio Visual
Ventilador de teto
6
Laboratório de Vegetais
Garfo em aço inox, Tina para filar 1
mussarela, Máquina de bolinha
em aço inox, M
Laboratório de Vegetais
Banco de frio, Liquidificador
1
industrial, Bala
Laboratório de Produtos Lácteos Latão p/ leite e transporte
10
Laboratório de Vegetais
Lavatório de alo inox, Máquina de 1
fechamento de embalagens,
Carrinho caçamba, C
Laboratório de Vegetais
Seladora para potes, Geladeira 1
inox, Banco exposição
refrigerado, Dosador
volum&eacute
Laboratório de Vegetais
Termômetro tipo agulha digital, 1
Freezer horizontal, Peneira
estática, Kit de aná
Laboratório de Vegetais
Balde graduado, Prateleira plana, 2
Prateleira dessoradora, Ar
condicionado
Biblioteca
Arquivos de metal/Estante de
2
metal aberta
Laboratório de Vegetais
Caixa plástica colorida
10
Laboratório de Produtos Lácteos Tacho a gás para doce de leite, 1
Iogurteira
Oficina
Serra circular
2
Palestra/Áudio Visual
TV 20´´
2
Eletrônicos
DVD
2
Oficina
Autoclave, Compressor, Máquina 1
de solda, Bancada
Oficina
Forja, Bigorna, Esmeril,
1
Escrivaninha, Arquivo metal,
Tupia, Plaina de mesa
Oficina
Serra de metal, Serra policorte, 1
Furadeira de mesa, Furadeira,
Lixadeira de mesa
Oficina
Solda ponto, Serra de fita
2
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Oficina
Biblioteca
Veículos
Veículos
Máquinas e implementos

Máquinas e implementos
Palestra/Áudio Visual

Máquinas e implementos

Máquinas e implementos

Máquinas e implementos
Máquinas e implementos
Máquinas e implementos

Torno mecânico
6
Ventilador de teto
3
MB 80, Perua Kombi, Dukato fiat 1
Trator
4
Debulhador de milho, Picador,
1
Triturador de milho, Misturador
de ração, Motor irriga&c
Bomba irrigação, Macaco jacaré, 1
Pá carregadeira hidráulica, Lamei
TV 29´´/ Video cassete/ Tapedec 1
/ Computador/ Microssistem/CD
Player
Tanque metálico, Plantadeira 2 1
linhas, Debulhador de milho,
Grade aradoura, Grade
niveladora
Grade hidráulica, Planadeira 4
1
linhas, Sulcador, Furadeira,
Rotativa
Atomizador, Cultivador/Adubador 1
2 linhas, Tanque
Arado
3
Roçadeira
4

Recursos Financeiros

Centro Paula Souza - É disponibilizado mensalmente um adiantamento para atender gastos com
Despesa Miúdas e do Pronto Pagamento, no valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais), perfazendo um
total de R$ 96.000,00 (noventa e seis mil reais durante o ano),utilizado no exercício de 2019. Cite-se
ainda, que também em forma de Adiantamento, é disponibilizado um valor para aquisição de vales
transporte.
APM– A Associação de Pais e Mestres da ETEc, é uma instituição auxiliar, sem fins lucrativos. que
tem por finalidade colaborar com o aprimoramento do processo educacional na assistência à escola
e na integração escola-família –comunidade.Para atender aos seus objetivos os recursos da APM são
obtidos através de doações voluntárias de professores, funcionários, pais , alunos , associados e
valores de taxas de inscrição de candidatos nos vestibulinhos da ETEc . Em 2019, a APM contribuiu
com R$ 5.754,29.
Cooperativa– A Cooperativa dos Alunos da ETEc Professor Urias Ferreira – Jaú, é uma associação de
alunos, professores, direção, funcionários que unidos solucionam problemas e desenvolvem os
Projetos Agropecuários da U.E., comercializando a produção da escola. É uma instituição de caráter
didático pedagógico e financeiro de grande importância, pois auxilia na obtenção de recursos
financeiros necessários a Escola. Em 2019, a receita bruta da Cooperativa Escola foi de R$
190.000,00 .A área agropecuária não apresenta grande lucrativiade, é utilizado no desenvolvimento
das atividades de manutenção e criação de projetos agropecuários, projetos pedagógicos,
pagamento de 03 funcionários , incluindo um monitor de aluno para o período noturno , atividades
de lazer cultural e esportiva ,aluguel de condução para visitas técnicas dentro e fora do município e
também para despesas emergênciais que ocorrem na residência escolar.
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Serviços Terceirizados

A terceirização de serviços na Etec Profº Urias Ferreira - Jaú, é realizada nos setores de vigilância ,
limpeza e alimentação,tendo como gestora Maria do Carmo Barrochelo - Diretora de
ServiçosAdministrativos da U.E. A prestação de serviços de vigilância e segurança patrimonial é de
responsabilidade da Empresa Dunbar Serviços de Segurança Eirelle.O contrato de prestação de
serviços nº 117/18. A Empresa está cumprindo suas funções e no momento contamos com 08
vigilantes que atendem os dois postos fixados em dias alternados: 02 vigias no período diurno e 02
vigias no período noturno,durante 24 horas ininterruptas.
A prestação de serviços de limpezano ambiente escolar é de responsabilidade da Empresa Simac
Manutenção e Serviços Ltda( 052/17), na Classe Descentralizada de Pederneiras a empresa
responsável pela limpeza é CTO - Serviços Terceirizados Eireli - Me, contrato nº 145/2019. Na Etec
sede , nomomento contamos com 05 funcionários contratados pela empresa,de segundas as sextas
feiras , das 07:00 as 17:00 horase que atendem os serviços de limpeza no ambiente escolar,
inclusive nos apartamentos onde residem os alunos.
A prestação de serviços de nutrição e alimentação dos alunos é de responsabilidade da Empresa
Alimentare Nutrição e Serviços Eirelle . O contrato de prestação de serviços é 2005/15,aempresa
atende os alunos no horário do almoço e do jantar ,contando com 05 funcionários que trabalham em
escala de revezamento num total de 44 horas /semanais e mais uma Técnica em Nutrição.
Apesar de alguns desajustes /pequenos problemas encontrados em cada setor terceirizado que
ainda necessitam ser reparados , houve melhorias visíveis em todos esses setores: vigilância ,
limpeza e refeitório.

Colegiados, Organizações e Instituições Auxiliares
Denominação
Descrição

CIPA 2019/2020
PROJETO- CIPA I - RESPONSÁVEL TÉCNICO PELO
PROJETO Nome: Maria Aparecida Pereira Gozo
Cargo: Analista de Suporte e Gestão(Orientadora
Educacional) II – PRAZO DE EXECUÇÃO
16/09/2019 a 31/12/2020 III – OBJETIVO GERAL A
Comissao Interna de Prevencao de Acidentes CIPA - tem como objetivo a prevencao de
acidentes e doencas decorrentes do trabalho, de
modo a tornar compativel permanentemente o
trabalho com a preservacao da vida e a promocao
da saude do trabalhador. IV – OBJETIVO
ESPECÍFICO • Observar e relatar as condições de
risco nos locais de trabalho; • Orientar os
profissionais quanto a importancia de seguir as
Normas Regulamentadoras; • Solicitar e negociar
com a empresa, medidas que previnam acidentes
e incidentes; • Investigar e analisar todos os
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incidentes e acidentes; • Discutir os incidentes e
acidentes ocorridos com a Direção e com os
funcionários, de forma a promover uma
conscientização preventiva; • Desenvolver um
ambiente saudável e uma melhora na qualidade
de vida, quanto a prevenção de acidentes; •
Coordenar a SIPAT - Semana de Prevenção de
Acidentes do Trabalho; • Dar continuidade ao
Projeto da CIPA Didática na UE junto com o
Professor da Disciplina Saúde e Segurança no
Trabalho Rural ; • Dar assistencia a parceria ao
Projeto 5s junto com o Professor Coordenador a
ser designado;

Denominação
Descrição

ASSOCIAÇÃO DE PAIS E MESTRES 2019/2020
Presidente Nato: Maria Fatima Bosio Diretor
Executivo: Donizete Anesio Basso Secretaria:
Dirce Ap de Lourdes Bottura Diretor Cultural,
Esportes e Social: Natalia Andrade dos Santos
Gomes Diretor Financeiro: Fabiola Donizetti Alves
Diretor de Patrimonio: Fernando de Oliveira Rocha
Quadro Administrativo: Regina Celli Esplugues
Afonso Art 2ª do Estatuto da APM - A APM,
instituição auxiliar da escola, term por finalidade
colaborar no aprimoramento do processo
educacional, nas assistencia ao escolar e na
integração familia-escola-comunidade.

Denominação
Descrição

CONSELHO DE ESCOLA 2019 /2020
CONSELHO DE ESCOLA I - Pela Comunidade
Escolar- Diretora: Presidente Nato- Maria Fatima
Bosio - Pai de Aluno: Thiago Catarin Ruggeri Aluno: Richard Gabriel de Souza Ferreira Funcionário : Maria Ap Pereira Gozo - Diretora de
Serviço: Regina Celli Esplugues Afonso - Professor:
Maria Angelica Berchol da Silva Travessa Instituições Auxiliar:Donizete Anesio Basso II- Pela
Comunidade Extra-Escolar - Representante de
Organização de Classe: de Classe: Luis Fernando
Martins Auler - Representante de Empresario:
Eduardo Romão - Aluno Egresso: - Representante
do Poder Poder Municipal: Orivaldo Candarolla O
Conselho de Escola tem as seguintes atribuicões: I
- deliberar sobre: a) a proposta pedagógica da
escola; b) as alternativas de solução para os
problemas administrativos e pedagógicos c) as
prioridades para aplicação de recursos gerados
pela escola e instituições auxiliares; II - propor ao
CEETEPS a extinção ou a criação de cursos; III aprovar o Plano Plurianual de Gestão e o Plano
Escolar; IV - apreciar os relatórios anuais da
escola, analisando seu desempenho diante das
diretrizes e metas estabelecidas. § 1º - O
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Conselho de Escola poderá ser convocado pela
Direção para manifestar-se sobre outros temas de
interesse da comunidade escolar. § 2º - O
Conselho de Escola reunir-se-a ordinariamente, no
mínimo, uma vez a cada semestre e,
extraordinariamente, quando convocado pelo seu
presidente ou pela maioria de seus membros.

Denominação
Descrição

COOPERATIVA ESCOLA 2019/2020
CONSTITUICAO DA DIRETORIA DA COOPERATIVA
ESCOLA 2019/2020 * CONSELHO DE
ADMINISTRATIVO Diretor presidente:Anderson
Fernandes Alvarez Vice Presidente: Fernando
O.Rocha Secretária: Maria Angélica Berchol da
Silva CONSELHO FISCAL Laine Figueiredo Correia
André Flávio Sodré Teixeira Maiara Del Passo A
Cooperativa tem por objetivos: I) Educar os alunos
dentro dos principios do cooperativismo, servindo
de instrumento operacional do processo de
aprendizagem, como componente curricular; II)
Apoiar a escola em sua a? educativa, integrando
suas atividades no curriculo e fornecendo a
pratica e a fixacao de conhecimentos necessarios
para a forma? integral do tecnico-cidadao - Para a
realizar de seus objetivos, a Cooperativa, na
medida das suas possibilidades, e, com base na
colabora? de seus associados, atuara seguinte
forma: a) Setor de compras em comum: Promover
a defesa economia dos interesses comuns visando
a aquisicao de material didatico e insumos em
geral necessarios ao exercicio da atividade
educacional; b) Setor de vendas em comum:
Realizar a comercializa? dos produtos
agropecuarios decorrentes da atividade
educacional; c) Setor de presta? de servi?; d)
Setor Industrial: Transformar dos produtos
agropecuaris e outros relacionados com as
Habilita? e cursos oferecidos pela ETEC. § 2º - A
Cooperativa podera tambem participar e
promover campanhas que visem a divulgar o
cooperativismo, manter intercambio com outras
cooperativas e fomentar as atividades
agropecuarias. Devido a quarentena decretada no
estado pelo Covid 19 , não foi realizada a
Assembléia Geral, programada para 25/03.

Denominação
Descrição

GRÊMIO ESTUDANTIL 2019/2020
O Grêmio Estundantil,constituida por alunos eleito
entre os pares, permite a participação ativa dos
alunos no planejamento, execução e tomada de
decisões. Na data de 12/03/2019 foi eleita a
chapa "Revolução", do Grêmio Estudantil 27 de
Fevereiro. DA DIRETORIA: Coordenador Geral -
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Laura Liz Spagliari Rodrigues Coordenador
Financeiro - Isadora Spagliare Ribeiro
Coordenador Social - Paulo Sérgio Ricardo Júnior
Coordenador Comunicação: Rebeca Lorencetti de
Oliveira Coordenador de Cultura: Mariana Carolina
Vieira Coordenador de Relações Acadêmicas: Luis
Fernando Bolognese CONSELHO FISCAL:
Presidente - Layne Figueiredo Correia Secretario Mariana Fernanda da Silva Melo Devido a
quarentena no Estado não foi realizada a eleição
para o ano 2020.

Missão
Formar cidadãos aptos a exercer sua profissão e continuar seus estudos de maneira competente e
ética, preparados para participar ativamente das constantes mudanças e inovações do mundo do
trabalho e contribuir para o desenvolvimento sustentável.

Visão
Ser uma escola reconhecida pela excelência no ensino, formação integral de seus alunos e
empregabilidade dos egressos. Valores: - Ética; - Comprometimento; - Trabalho em equipe; Empreendedorismo.

Características Regionais

A Escola Técnica Estadual Profº Urias Ferreira está localizada no município de Jaú. O município
conta com aproximadamente 131,068 mil habitantes( Censo do IBGE/2010).O município é um
importante polo de desenvolvimento industrial e agrícola, destacando-se pela quantidade de fábricas
de sapatos femininos, sendo conhecida como a capital do calçado feminino. Servida por vários
sistemas rodoviário e ferroviário, Jaú conta com unidades de grandes empresas, dentre as quais
Camargo Corrêa, Votorantim Cimentos e Raízen. Jaú possui uma arquitetura muito rica, commais de
400 prédios históricos edificados durante os áureos anos do café. Essas belas edificações
centenárias encontram-se distribuídas principalmente pelo centro da cidade. A que mais impressiona
é a Igreja Matriz de Nossa Senhora do Patrocínio, sendo a quarta edificação da igreja, o atual prédio,
vazado no estilo neogótico alemão e inaugurado em 1901 possui grandes dimensões e uma beleza
inigualável.
A antiga estação ferroviária encontra-se restaurada sendo a última de três, já que as outras estações
infelizmente foram demolidas. Merecem destaque também: O primeiro grupo escolar de Jaú " Pádua
Salles" sendo Euclides da Cunha o responsável pelo projeto; O Mercado Municipal; O edifício da atual
Delegacia Regional de Ensino; O prédio da Delegacia Seccional de Jaú; A sede do Jaú Clube,
projetada por Ramos de Azevedo; O grupo escolar "Major Prado"; As partes antigas dos hospitais
Amaral Carvalho e Santa Casa de Misericórdia e os edifícios dos extintos bancos "Francês-Italiano" e
"Melhoramentos do Jaú".A arquitetura moderna também se faz presente em Jaú, representada
principalmente pela estação Rodoviária e pelo Paço Municipal, sendo que o projeto da primeira foi de
autoria do renomado arquiteto Vilanova Artigas e o da segunda de seu sócio Carlos Cascaldi.
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O município é banhado pelorio Tietêe seus afluentesRio Ave MariaeRio Jaú, e beneficia-se
dahidroviaTietê-Paraná através do transporte intermodal hidroferrodoviário.. O Solo é excelente para
atividades agrícolas, a terra predominante no município é de latosol roxo, com textura argilosa e
muito profunda.
As principais atividades econômicas do município são:Indústria calçadista e agroindústria canavieira
(açúcareálcool);O setor industrial é diversificado sendo representado também por indústrias de
transformação, metal-mecânica, alimentícias e de celulose.A Agricultura é desenvolvida
principalmente pela alta fertilidade do solo tipo Latosol roxo:cana-de-açúcar,café, frutas e grãos. A
atividade comercial também é influente na economia jauense, com destaque para os quatro
shoppings do município.O município de jaú apresenta-se com uma infraestrutura satifatória com85%
de ruas pavimentadas ,99% das ruas são iluminadas ,100% das residências abastecem-se com água
tratada ,100% das residências têm o esgoto coletado e tratado, possui umsistema de ônibus
urbanoinclusivo e com sistema que alerta o usuário sobre próximo ponto.
Jaú , ocupa posição de destaque quanto as instituições de ensino uma vez quea cidade conta com a
Faculdade de Tecnologia do Jahu (FATEC). A FATEC tem implantados várioscursos superiores de
tecnologia: Construção e Manutenção de Sistemas de Navegação Fluvial, Gestão da Produção de
Calçados, Informática, Operação e Administração de Sistemas de Navegação Fluvial, Construção
Naval, Gestão da Produção Industrial, Gestão da Tecnologia da Informação, Logística, Meio Ambiente
e Recursos Hídricos, Sistemas de Navegação e Sistemas para a Internet.Há também as Faculdades
Integradas de Jaú, que são parte da Fundação Educacional "Dr. Raul Bauab".Em 2018 a UNOESTE
iniciou o curso de Medicina, atraindo jovens de toda a região, a cidade é referência no tratamento de
cancer possui a Universidade Corporativa Amaral Carvalho (UCAC) é uma entidade criada para
proporcionar o desenvolvimento do capital intelectual e humano da Fundação Amaral Carvalho em
habilidades técnicas e conceituais. A entidade possui convênios de Cooperação Técnico-Científica
com diversas universidades como UNESP, USP, Universidade Federal de São Carlos e Unicamp e
aguarda a homologação da certificação como Hospital de Ensino. A homologação deve apontar a
Fundação Amaral Carvalho como Centro de Referência em Oncologia, o nível máximo na hierarquia
técnica da área. No município há também grande número de cursos técnicos e profissionalizantes,
sendo referência nessa área. As principais escolas são o Serviço Nacional de Aprendizagem
Industrial (SENAI),o Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial (SENAC),o IBEM (Instituto Bezerra
de Menezes),o IEP,a ETEC Joaquim Ferreira do Amaral (Escola Industrial - administrada pelo Centro
Paula Souza e governo do estado) e a ETEC "Prof. Urias Ferreira" (Colégio Agrícola - também
administrado pelo Centro Paula Souza e Governo do Estado).
Na área da saúde o município conta com excelentes instituições, com destaque para o Hospital
Amaral Carvalho, referência nacional em oncologia e considerado o melhor hospital nessa área no
Estado de São Paulo. Atuam também em Jaú a Santa Casa de Misericórdia, a Associação Hospitalar
Thereza Perlati, Jaú também merece destaque pela quantidade de clínicas médicas.

Há predominância da religião católica, existem váriasParóquias no município: ParóquiaMatrizNossa
Senhora do Patrocínio ,Paróquia São Sebastião ,Paróquia Nossa Senhora Aparecida ,Paróquia São
Benedito ,Paróquia Nossa Senhora Auxiliadora ,Paróquia São Judas Tadeu ,Paróquia Nossa Senhora
de Fátima ,Paróquia São João Batista ,Paróquia São Pedro e São Paulo ,Paróquia Santa Helena ,
Paróquia Divino Espírito Santo ,Paróquia Santa Cruz (Distrito de Potunduva). A cidade apresenta-se
com muitas praças , áreas verdes e espaços públicos nos quais a população pode desfrutar de muito
lazer.Há também vários clubes e associações que atendem a população com o oferecimento de
campeonatos esportivos, festas , bailes e shows.
Como descrevemos, o município na qual a escola está inserida , apresenta-se com ótima
infraestrutura, mas quase não há demanda de alunos nos cursos oferecidos pela escola e o motivo
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gerador desta situação é que a população rural é de 2% . A demanda de alunos vem dos municípios
da região, num raio de 150 KM, os quais são mais caracterizadas pelo ramo da agropecuária.

Características Sócio Demográficas da Região

Segundo Site do IBGE, a cidade apresenta 98.4% de domicílios com esgotamento sanitário
adequado, 96.8% de domicílios urbanos em vias públicas com arborização e 25.5% de domicílios
urbanos em vias públicas com urbanização adequada (presença de bueiro, calçada, pavimentação e
meio-fio). Quando comparado com os outros municípios do estado, fica na posição 43 de 645, 254 de
645 e 295 de 645, respectivamente. Já quando comparado a outras cidades do Brasil, sua posição é
46 de 5570, 603 de 5570 e 1487 de 5570, respectivamente.

A taxa de mortalidade infantil média na cidade é de 12.15 para 1.000 nascidos vivos. As internações
devido a diarreias são de 0.7 para cada 1.000 habitantes. Comparado com todos os municípios do
estado, fica nas posições 278 de 645 e 207 de 645, respectivamente. Quando comparado a cidades
do Brasil todo, essas posições são de 2706 de 5570 e 2889 de 5570, respectivamente

Em 2015, os alunos dos anos inicias da rede pública da cidade tiveram nota média de 6.3 no IDEB.
Para os alunos dos anos finais, essa nota foi de 4.7. Na comparação com cidades do mesmo estado,
a nota dos alunos dos anos iniciais colocava esta cidade na posição 255 de 645. Considerando a nota
dos alunos dos anos finais, a posição passava a 416 de 645. A taxa de escolarização (para pessoas
de 6 a 14 anos) foi de 97.8 em 2010. Isso posicionava o município na posição 384 de 645 dentre as
cidades do estado e na posição 2411 de 5570 dentre as cidades do Brasil.

Em 2016, o salário médio mensal era de 2.2 salários mínimos. A proporção de pessoas ocupadas em
relação à população total era de 30.5%. Na comparação com os outros municípios do estado,
ocupava as posições 313 de 645 e 125 de 645, respectivamente. Já na comparação com cidades do
país todo, ficava na posição 1080 de 5570 e 441 de 5570, respectivamente. Considerando domicílios
com rendimentos mensais de até meio salário mínimo por pessoa, tinha 25.9% da população nessas
condições, o que o colocava na posição 609 de 645 dentre as cidades do estado e na posição 5243
de 5570 dentre as cidades do Brasil.
Segundo dados extraídos do site do SEADE, a EtecProfº Urias Ferreira, Jaú, localiza-se na região
administrativa de Bauru.
Esta Região compreende uma área de 16.208,94 Km², população de 1.117.481 habitantes, 39
municípios. Quando comparada com o Estado de São Paulo, apresenta os seguintes índices:
Taxa geométrica de crescimento anual da população - 2015 0,67
Grau de urbanização (%) 2014 95,11
Índice de envelhecimento (%) 2015 90,80
População com menos de 15 anos (%) 2015 17,82
População com 60 anos ou mais 16,18
Índice Paulista de Responsabilidade Social(IPRS) Dimensão Riqueza( 2014 ) 402
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Índice Paulista de Responsabilidade Social–IPRS–Dimensão Longevidade( 2014) 69
Índice Paulista de Responsabilidade Social – IPRS – Dimensão Escolaridade 55
Renda per Capita – Censo Demográfico (Em reais correntes) 743,73
Taxa de Analfabetismo da População de 15 Anos e Mais –(Em %)2010 5,18
População de 18 a 24 Anos com pelo Menos Ensino Médio Completo –(Em %)2010 56,21

Empresas da Região
Na região administrativa de Bauru, segundo o site do FIESP (2013),o número de estabelecimentos
dos diversos setores são : (2013):

Setor
Quantidade
Comércio
Serviços e Administração Pública
Agropecuária, Extr Vegetal, Caça
e
Pesca
Indústria
Construção Civil
Total

%
12.090
9.622
3,581

40,92
32,57
12,12

2.816
1.437
29.546

9,53
4,86

Os setores preponderantes são o de serviços e administração pública e indústria,
Estes setores representam 50% dos empregos formais.
A região administrativa de Bauru tem uma economia bastante diversificada com um extenso parque
industrial e um setor agropecuário bem desenvolvido.Na indústria as principais empresas são:
fábricas de alimentos e bebidas,frigoríficos, refino de petróleo e álcool, confecção de
calçados,fabricação de máquinas e equipamentos,indústria de papel e celulose .As áreas agrícolas
estão ocupadas principalmente pelo cultivo da cana-de-açúcar, café, citrus. A avicultura Industrial e
bovinocultura de corte são as principais atividades pecuária. Empregabilidade
O maior número de empregos, na região, conforme dados da FIESP (2013) são:

Quantidade
Serviços e Administração Pública
Indústria
Comércio
Agropecuária, Extr Vegetal, Caça
e Pesca
Construção Civil
Total

144.435
84.642
66.880
22.047
11.706
329.719

%
43,81
25,67
20,28
6,69
3,55
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Principais Empregos por Setor
Quantidade %
Serviços e Administração Pública 144.435 43,9
- Administração pública 30.004 9,10
- Serviços de escritório 15.309 4,64
- Educação 11.699 3,55
- Alimentos 8.2272,50
- Atividades veterinárias 25 0,001

Indústria 84.642 25,67
- Alimentos 24.701 7,49
- Couro e calçados10.273 3,12
- Celulose e papel 5.666 1,72
- Madeira 1.897 0,37

Agropecuária, extração vegetal,caça e pesca 22.047 6,69
- Agricult e pecuária 21.148 6,41
- Florestal 839 0,25
- Pesca 60 0,02

Principais Empregos por Ocupação:
Quantidade %
Escriturários 42.390 12,87
Trab dos serviços 39.178 11,89
Trab de funções transversais 36.01210,93
Vendedores e prest de serviç do com 27.111 8,23
Trab de atendimento ao público 21.276 6,46
Trab na exploração agropecuária 15.9464,84
Trab. nas indústria têxtil 13.603 4,13
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Trab. nas ind extrativa e da const. Civil 13.018 3,95
Trab da transf de metais 12.4643,78
Profissionais do ensino 9.8272,98
Trab fab de alimentos 9.212 2,80

A remuneração média da região, segundo site FIESP (2013):
Serviços e ADM Pública
Indústria
Construção Civil
Agropecuária, ExtrVegetal ,Caça e Pesca
Comércio

R$ 2.001,00
R$ 1.966,00
R$ 1.648,00
R$ 1612,00
R$ 1448,00

Segundo o site da FIESP, a média salarial por ocupação de técnico de nível médio é:
- Ciências Administrativas R$ 4.122,23
- Polivalentes R$ 3.543,68
- Ciências Fisicas R$ 3.279,03

Características do Corpo Discente

Características do Corpo Discente - ETEC SEDE e Classes Descentralizadas(Brotas,
Pederneiras e Torrinha)
Osalunos da Etec sede são provenientes de municípios da região que situam-se a um raio de 50 a
150 KM de distância da Unidade Escolar. Grande parte dos alunos pertencem a classe sócio
econômica C, com grau de instrução familiar de Ensino Fundamental incompleto,são trabalhadores
assalariados, variando entre 2 e 3 salários mínimos .A maioria alunos residem em zona urbana do
município e aproximadamente de 70% dos alunos tem acesso à internet em suas residências. A
escola recebe alunos principalmente dos seguintes munícipios: Jaú, Dois Córregos, Mineiros do Tiete,
Bariri, Ibitinga, Tabatinga, Boa Esperança do Sul, Itápolis,Itajobi, Candido Rodrigues, Igaraçu do
Tietê, Matão, Brotas ,Pederneiras, Santa Maria da Serra , Itirapina,Nova Europa, Ribeirão
Bonito,Itapui, Boracéia, Torrinha, Araraquara, Bauru,Bocaina, Trabiju e Santa Ernestina.
Gráfico dos municípios 2019:
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A faixa etária predominante apresenta-se entre alunos de 14 a 18 anos de idade e os alunos buscam
nos estudos, a realização do sonho de conquistar uma vaga no mercado de trabalho.
Gráfico Faixa Etária 2019:

Origem dos alunos quanto a escolaridade apresentada:
Relação das Escolas de Ensino Médio e Fundamental de onde são originários os alunos da Etec
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ALTO PARANA-PR
ARARAQUARA-SP

E E-EF AGOSTINHO STEFANELLO
EE BENTO DE ABREU

BARIRI-SP

EE PROF. IDALINA VIANNA FERRO

BARIRI-SP

ESCOLA MUNICIPAL PREFEITO MODESTO MASSON

BARIRI-SP

EM PROF. EURICO ACÇOLINI

BARIRI-SP

EM PREFEITO MODESTO MASSON

BARIRI-SP

CENTRO DE EDUCAÇÃO BÁSICA

BARIRI-SP

EMEF PROF.ª JOSEANE BIANCO

BARRA BONITA-SP

EE MARIA LUIZA FERREIRA ZAMBELLO

BAURU-SP

COLÉGIO DOM BOSCO LTDA ME

BAURU-SP

PROF.ª MERCEDES PAZ BUENO

BOA ESPERANÇA DO SUL-SP

EPGM VEREADOR ANTONIO JARBAS BERALDO

BOA ESPERANÇA DO SUL-SP

EMEF ALFREDO EVANGELISTA NOGUEIRA

BOA ESPERANÇA DO SUL-SP

EMEF PROFª ANA DA CUNHA VIANNA

BOA ESPERANÇA DO SUL-SP

EMEF PROFª. ANNA DA CUNHA VIANNA

BOA ESPERANÇA DO SUL-SP

EMEF ANNA MARIA MAZZALI

BOA ESPERANÇA DO SUL-SP

EMEF PROFª ANA DA CUNHA VIANNA

BOCAINA-SP

EE CAPITÃO HENRIQUE MONTENEGRO

BOCAINA-SP

EE PROFª NELLY COLLEONE RAVAGNOLLI

BORACÉIA-SP

EE PROFª. EDIR HELEN SGAVIOLI FACCIOLI

BROTAS-SP

EM ALVARO CALLADO

BROTAS-SP

EE PROFª. DINAH LUCIA BALESTRERO

CÂNDIDO RODRIGUES-SP

E.E "RIZZIERI POLETTI"

CÂNDIDO RODRIGUES-SP

EM RIZZIERI POLETTI

DOBRADA-SP

EE VEREADOR ANTONIO COMAR

DOIS CÓRREGOS-SP

EMEFEI OSCAR NOVAKOSKI

DOIS CÓRREGOS-SP

EE BENEDITO DOS SANTOS GUERREIRO

DOIS CÓRREGOS-SP

EMEF PROF.º VALDOMIRO CASAGRANDE

IBITINGA-SP

EE PROFª. JOSEPHA DE OLIVEIRA MARIA BERSANO

IGARAÇU DO TIETÊ-SP

EE CAMILO SAHADE

ITAJOBI-SP

EMEF "INSPETORA MARIA APPARECIDA NELLI"

ITÁPOLIS-SP

EE DR ANTONIO MORAES DE BARROS

ITAPUI-SP

EE SENADOR VICENTE PRADO

ITAPUI-SP

EE SENADOR VICENTE

JAU-SP

EE JOÃO PACHECO DE ALMEIDA PRADO

JAU-SP

EMEF PROF.ª NORMA BOTELHO

JAÚ-SP

EE CAETANO LOURENÇO DE CAMARGO

LIMEIRA-SP

EMEIEF "PRADA"

MATÃO-SP

EE JOSÉ INOCENCIO

MATÃO-SP

EE PROF. ODONE BELLINE

MATÃO-SP

EMEF DO CAMPO PROFª HELENA BORSETTI

MATÃO-SP

CENTRO DE EDUCAÇÃO INTEGRAL DE MATÃO UNIDADE I E II
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MATÃO-SP
MATÃO-SP

EMEF BENTA MARIA RAGASSI SCUTTI
EMEF PROF.ª HELENA BORSETTI

MINEIROS DO TIETÊ-SP

EE ANTONIO FERRAZ

NOVA EUROPA-SP

EMEF ANITA FERRAZ MALZONI

NOVA EUROPA-SP

EMEF PREFEITO FRANCISCO METIDIERI

PEDERNEIRAS-SP

EE PROFª. MARIA DE CAMPOS PIRES MACIEL

PEDERNEIRAS-SP

EE PROF.ª NOÊMIA KUESTER PISANI GERULIS

PEDERNEIRAS-SP

EE PROF.ª DINAH DE MORAES E SEIXAS

RIBEIRÃO BONITO-SP

EM CORONEL PINTO FERRAZ

RIBEIRÃO BONITO-SP

COLÉGIO KUARUP

RIBEIRÃO BONITO-SP

ESCOLA MUNICIPAL CORONEL PINTO FERRAZ

SANTA ERNESTINA-SP

EE CAPITÃO JOEL MIRANDA

SANTA MARIA DA SERRA-SP

EE ADEMAR VIEIRA PISCO

SANTA MARIANA-PR

ANTONIO PEREIRA LIMA, C E C DR-EF M

TABATINGA-SP

EE PROF. FERNANDO BRASIL

TORRINHA-SP

EAEF PROF.º ISMAEL MORATO ALMEIDA LARA

TORRINHA-SP

EE LÁZARO FRANCO DE MORAES

TORRINHA-SP

EE LAZARO RAMOS

TORRINHA-SP

EE LÁZARO FRANCO DE MOARES

TRABIJU-SP

EMEF ALFREDO EVANGELISTA NOGUEIRA

Atos Legais

ATO LEGAL DE CRIAÇÃO DA UNIDADE ESCOLAR:
DECRETO Nº 52697/1970
Cursosoferecidos atualmente pela ETEC PROF.URIAS FERREIRA
1) HABILITAÇÃO PROFISSIONAL DE TÉCNICO EM AGROPECUÁRIA INTEGRADO AO ENSINO
MÉDIO:
PLANO DE CURSO APROVADO PELA PORTARIA CETEC- Nº 754, de 10/09/2015,publicada no DOE de
de 11/09/2015-Poder Executivo - Seção I -página 54.
2)HABILITAÇÃO PROFISSIONAL DE TÉCNICO EM ADMINISTRAÇÃO:
PLANO DE CURSO APROVADO PELA PORTARIA CETEC-733, DE 10/09/2015,publicada no DOE de
11/09/2015- Poder Executivo-Seção I-pág 52-53.
3)HABILITAÇÃO PROFISSIONAL DE TÉCNICO EM LOGÍSTICA:
PLANO DE CURSO APROVADO PELA PORTARIA CETEC-733, DE 10/09/2015,publicada no DOE de
11/09/2015- Poder Executivo-Seção I-pág 52-53.
4)HABILITAÇÃO PROFISSIONAL DE TÉCNICO EM RECURSOS HUMANOS :
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PLANO DE CURSO APROVADO PELA PORTARIA CETEC-733, DE 10/09/2015,publicada no DOE de
11/09/2015- Poder Executivo-Seção I-pág 52-53.
5)LENSINO MÉDIO COM HABILITAÇÃO PROFISSIONAL DE TÉCNICO EM ADMINISTRAÇÃO
(NOVOTEC EM PARCERIA COM A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO ESTADO DE SÃOPAULO):
PLANO DE CURSO APROVADO PELA PORTARIA CETEC-1830, DE 17/01/2020,publicada no DOE de
18/01/2020- Poder Executivo-Seção I-pág 92.

Avaliação do Cumprimento de Metas do ano Anterior
Meta

Resultado
Descrição

Justificativa

Meta

Resultado
Descrição

Desenvolver 01 projeto de Meliponicultura e
plantio de 1000 mudas de eucalipto e 1667
mudas de plantas frutíferas e nativas, em
2020
A criação das abelhas nativas vem sendo
desenvolvida por produtores rurais e entusiastas
como forma de manutenção ambiental,
preservação das espécies e oferecer produtos
melíponas de valor agregado. As abelhas
desenvolvem fundamental papel na polinização,
fato que enaltece a prática da sua conservação,
preservação e criação racional. No entanto, ainda
há poucos estudos em relação às práticas de
criação, pois a atividade ficou restrita às
comunidades tradicionais por longo período e
ficando os interessados presos às pesquisas
informais na internet, o que nem sempre traz
informações consistentes. Com o
desenvolvimento das atividades e ações
propostas neste projeto, pretende-se oportunizar
aos alunos e à comunidade escolar, o
conhecimento e importância das abelhas tanto no
que diz respeito à produção do mel, quanto na
proliferação e preservação da vida no ambiente
silvestre.
O projeto além de desenvolver práticas
sustentáveis e habilidades aos curso do ETIM
Agropecuária vai atender a um Termo de
Ajustamento de conduta (TAC) proposto pelo
Ministério Público de Jaú ( 4ª Promotoria)

Orientar os docentes na construçãodas
competências socioemocionais dos
discentes, visando a melhoria em 5% da
taxa média de aprovação das turmas do
período noturno da Etec Sedee, no ano de
2020
Este projeto visa melhorar a taxa média de
aprovação das turmas dos cursos modulares
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Justificativa

Meta

Resultado

Descrição

noturnos. Dentre suas atividades será
desenvolvido um acompanhamento sistemático e
também a realização de capacitações ao corpo
docente durante as reuniões pedagógicas sobre o
desenvolvimento de competências
socioemocionais, metodologias e práticas
pedagógicas diversificadas, atividades e/ou ações
interdisciplinares, instrumentos diversificados de
avaliação e recuperação e monitoramento de
atividades interdisciplinares.
Este projeto prevê o acompanhamento dos Cursos
Modulares Noturnos, com vistas a obter um
aumento de 5% na taxa média de aprovação das
turmas, bem como oferecer suporte pedagógico
aos docentes no sentido de desenvolverem
competências socioemocionais nos educandos,
preparando-os para um convívio social agradável
e também para atender à procura por parte das
empresas de profissionais que sejam criativos,
empreendedores, resilientes e que saibam
conviver com as diversidades. Analisando
também as exigências do mundo do trabalho
atual, podemos observar que há um crescimento,
por parte das empresas, na procura de
profissionais criativos e que saibam resolver
questões do dia a dia com resiliência, respeitando
também as diversidades do cotidiano das
empresas. Diante desse contexto surge a
necessidade da equipe escolar trabalhar com as
competências sócioemocionais dos alunos em
todas as habilitações profissionais oferecidas pela
Instituição Escolar.

Aumentar a demanda relação
candidato/vaga nos vestibulinhos de 1,6
para 2, do curso ETIM Agropecuária até
2020.
Meta Parcialmente Alcançada Para o vestibulinho
2020 a demanda foi 1,6. Após vários estudos e
por meio do envolvimento de grande parte da
Comunidade escolar, várias ações foram
desenvolvidas com o objetivo de divulgar a Etec.
Foram realizados 02 eventos para receber alunos
de escolas estaduais do 9º Ano ( Projeto Vida de
Rodeio e IV Workshop), onde recebemos 21
escolas.. Também foram realizadas 15 palestras
por docentes desta unidade em escolas da
Secretaria da Educação sobre Desenvolvimento
Sustentável, participação na Expotec ( Etec
Cidade) Através de redes sociais, carro de som e
visitas em escolas estaduais foram divulgados as
datas das inscrições para o Vestibulinho.
Após análises da demanda do vestibulinho
,comparando as demandas de cada semestre/
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Justificativa

Meta
Resultado

Descrição

Justificativa

Meta

Resultado
Descrição

ano, será realizado estudos para verificar quais as
formas de divulgação de Vestibulinho mais
eficientes.
A Etec. Prof. Urias Ferreira está localizada distante
18 km da cidade de Jaú, recebendo alunos de
trinta municípios. A maioria desses alunos reside
na escola de segunda a sexta feira. Tendo como
objetivo melhorar a imagem da escola, o
desenvolvimento do projeto Vida de Rodeio
contribuirá para consequente aumento da
demanda de alunos para o Vestibulinho.

Implantar 01 Projeto Interdisciplinar de
Fruticultura Integrada até 2021
Meta Parcialmenter Alcançada Foram realizadas
várias atividades por componentes curriculares
diferentes, as quais continuarão nos próximos 02
anos.
Este projeto será desenvolvido a longo prazo,
visando envolver os alunos do Etim Agropecuária
em atividades práticas e teóricas
contextualizadas, bem como realizar um maior
aproveitamento da área de plantio de abacate da
escola, através da diversificação de árvores
frutíferas e práticas sustentáveis.
A Etec. Professor Urias Ferreira, possui em sua
área de pomares aproximadamente 300 pés de
abacate das variedades fortuna e geada já em
fase de produção. Há entre um pé e outro,
espaços ociosos que podem ser aproveitados para
o plantio de outras variedades frutíferas de menor
porte, contribuindo com isso com o maior
aproveitamento da área, bem como com a
diversificação das variedades. Objetivos:
Proporcionar aos alunos o conhecimento sobre a
variedade de plantas frutíferas; - Envolver os
alunos em aulas práticas, nas diversas fases do
projeto, desde o preparo das mudas, preparo do
solo, plantio e cultivo das plantas; - Desenvolver
nos alunos habilidades e competências voltadas
ao plantio de maneira consorciada, bem como o
aproveitamento de áreas cultivadas; Desenvolver práticas pedagógicas diversificadas e
motivadoras.

Diminuir em 50 % os índices de perda de
alunos de todos os cursos oferecidos pela
Unidade Escolar.
A Coordenação Pedagógica e Orientação
Educacional acompanhará e monitorará todas as
dificuldades enfrentadas pelos alunos, com a
finalidade de evitar desistências nos cursos
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Justificativa

Meta

Resultado
Descrição

Justificativa

oferecidos.
As atividades e ações propostas pelo coordenador
Pedagógico e Orientadora Educacional, visam
proporcionar melhorias na qualidade de ensino,
através do acompanhamento e orientação de
práticas pedagógicas diversificadas e
motivadoras, com ênfase na promoção da
satisfação dos alunos com relação às habilitações
profissionais por eles cursadas, promovendo com
isso um aumento na permanência discente. Como
objetivo principal, prevê a redução do índice de
perda em 50% dos cursos oferecidos pela Etec.

Desenvolver 04 projetos Interdisciplinares
na Etec - Sede e 01 projeto TÉCNICO
CIENTÍFICO por semestre nas Classes
Descentralizadas
Meta Alcançada Todos os projetos propostos
foram desenvolvidos.
No projeto do Coordenador Pedagógico está
previsto a utilização de interdisciplinaridade, aulas
motivadoras e contextualizadas.
As atividades e ações propostas por este projeto,
visam proporcionar melhorias na qualidade de
ensino, através do acompanhamento e orientação
de práticas pedagógicas diversificadas e
motivadoras, com ênfase na promoção da
satisfação dos alunos com relação às habilitações
profissionais por eles cursadas, promovendo a
contextualização e a interdisciplinaridade. Na
Escola Sede, no Etim Agropecuária, serão
desenvolvidos os seguintes projetos:Projeto
Interdisciplinar O Uso Sustentável da Água;
Projeto Interdisciplinar Fruticultura Integrada;
Projeto Interdisciplinar Aproveitamento de Dejetos
dos Setores de Zootecnia da Etec. Professor Urias
Ferreira. Na Classe Descentralizada de
Pederneiras: No 1º Módulo do Curso Técnico em
Logística e 2º Módulo do Curso Técnico em
Administração - Projeto Interdisciplinar Construção
de Perfil em Rede Social de Negócios (Linkedin) e
Projeto Interdisciplinar Construção de Perfil em
Rede Social de Negócios (Linkedin),
Estabelecimento de Rede de Contato (Network) e
para o 3º Módulo do Curso Técnico em Recursos
Humanos o Projeto Interdisciplinar Avaliação de
Perfil em Rede Social de Negócios (Linkedin)
Estabelecimento de Rede de Contatos (Network).
Na Classe Descentralizada de Torrinha: Projeto
Interdisciplinar Organização de Festa na Empresa
e Projeto Interdisciplinar Qualidade de Vida no
Trabalho.
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Meta

Resultado

Descrição

Justificativa

Meta

Resultado

Descrição

Justificativa

Realizar uma (01) atividade esportiva
semanal noturna e manter a contratação de
dois(03) Monitores de alunos, para
promover uma residência segura e
agradável aos 168 alunos residentes na
Escola, durante o ano de 2020.
Meta Alcançada A professora de Educação Fisica
participa do Projeto Cooperativa e uma noite por
semana desenvolve atividades esportivas para os
alunos residentes. A contratação dos 02
monitores de alunos para o período noturno foi
mantida.
A residência escolar na Etec, é um fator de muita
importância , pois 170 alunos permanecem na
escola de 2ª a 6ª feira. A adaptação do aluno no
sistema de moradia diminui a evasão, portanto
este ambiente deve ser seguro e com
possibilidades de atividades culturais, esportivas e
lazer.
A maioria dos alunos da Etec residem na escola,
há uma constante preocupação da Equipe Gestora
em proporcionar aos mesmos uma residência
segura e agradável, por meio da Cooperativa
Escola estão contratados 02 Monitores de alunos ,
para trabalhar no período noturno e merendeira
nos lanches.a professora de educação fisica faz
parte da equipe do projeto Cooperativa e às
quintas feiras realiza atividades esportivas para
estes alunos.

Estabelecer 04 parcerias com Instituição
Pública e Privada, para realização de
estágios e Acordo de Cooperação Técnica ,
até 2022
Meta Parcialmente Alcançada Foram realizados
entendimentos com diversas empresas e
instituições : Faz Rio Pardo (estágios),IACInstituto Agronômico de Campinas, Instituto
ProTerra, CDRS- Coordenadoria do
Desenvolvimento Rural Sustentável e AES Tietê –
Projeto Pulsar.
A realização de estágios pelos alunos , coloca os
mesmos na realidade do mundo do trabalho,
contribuindo para o primeiro emprego.Os Acordos
de Cooperação Técnica permite a realização de
visitas técnicas , promovendo a atualização
tecnológica dos discentes.
A celebração de Acordos de Cooperação Técnica
possibiltam aos alunos oportunidades de realizare
estágios, visitas técnicas e atualizações
tecnológicas.A participação dos alunos nesta
realidade é importante para o desenvolvimento
das competências e habilidades requeridas pelos
cursos oferecidos pela escola.
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Meta

Resultado
Descrição

Justificativa

Aumentar e diversificar o acervo
bibliográfico da Biblioteca “Professora
Joseane Bianco”, da Etec Urias Ferreira em
15 títulos com 04 exemplares por ano, até
2024
A idéia de desenvolver um projeto para melhorias
no acervo bibliográfico, surgiu durante reuniões
de planejamento escolar, onde docentes,
discentes e demais membros da comunidade
relataram dificuldades em realizar pesquisas
devido ao reduzido número de livros
paradidáticos, de leitura e técnicos. A biblioteca
escolar, deve ser um centro de informação e atuar
como órgão embasador das atividades da escola,
facilitando aos alunos, professores, funcionários e
comunidade, o acesso aos recursos de informação
para estudo e recreação.
A biblioteca escolar, deve ser um centro de
informação e atuar como órgão embasador das
atividades da escola, facilitando aos alunos,
professores, funcionários e comunidade, o acesso
aos recursos de informação para estudo e
recreação. Deve favorecer a consecução de todos
os objetivos educacionais: transversalidade,
acesso à cultura e, especialmente, ao fomento da
leitura. Para tanto, precisa desempenhar funções
educativas, culturais e técnicas.

Indicadores
Denominação DEMANDA VESTIBULINHO

Análise
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2018 1º SEMESTRE Técnico em Agropecuária Integrado ao Ensino
Médio (SEDE) – 1,30 Modalidade On-line – 31 inscritos Técnico em
Recursos Humanos (Pederneiras) - 2,25 Técnico em Recursos
Humanos (Torrinha) - 1,93 2º SEMESTRE Modalidade On-line – 28
inscritos Técnico em Administração (Pederneiras) - 1,85 2019 1º
SEMESTRE Técnico em Agropecuária Integrado ao Ensino Médio
(SEDE) – 1,37 Modalidade On-line – 25 inscritos Técnico em
Logística (Pederneiras) - 2,22 2º SEMESTRE Modalidade On-line –
27 inscritos Técnico em Recursos Humanos (Pederneiras) - 2,65
Técnico em Administração (Torrinha) - 1,80 2020 1º SEMESTRE
Técnico em Agropecuária Integrado ao Ensino Médio (SEDE) –
1,60 Modalidade On-line – 39 inscritos Técnico em Administração
(Pederneiras) - 1,55

Denominação OE 2019

Análise
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Criado em 1998 como uma ferramenta para orientar as unidades
escolares, garantir a difusão das boas práticas e estabelecer
procedimentos comuns, o Observatório Escolar foi, ao longo dos
anos, sofrendo alterações de formato a fim de incorporar novas
tecnologias e novas demandas institucionais, sem perder seus
objetivos originais.Em 2019 , o desempenho geral da unidade foi
de 78,9.

Denominação TAXA CONCLUINTE CURSO

Análise
2017 1º SEMESTRE Técnico em Administração (Pederneiras) - 33
concluintes – 82,5% Técnico em Guia de Turismo (Brotas) - 18
concluintes – 45% 2º SEMESTRE Técnico em Agropecuária
Integrado ao Ensino Médio – 22 concluintes – 63% Técnico em
Administração (Torrinha) - 30 concluintes – 75% Técnico em
Logística (Pederneiras) - 23 concluintes – 57,5% 2018 1º
SEMESTRE Técnico em Administração (Pederneiras) - 28
concluintes – 70% 2º SEMESTRE Técnico em Agropecuária
Integrado ao Ensino Médio – 54 concluintes – 77% Técnico em
Logística (Pederneiras) - 37 concluintes – 92,5% 2019 1º
SEMESTRE Técnico em Recursos Humanos (Pederneiras) - 24
concluintes – 60% Técnico em Recursos Humanos (Torrinha) - 26
concluintes – 65% 2º SEMESTRE Técnico em Agropecuária
Integrado ao Ensino Médio – 49 concluintes – 70% Técnico em
Administração (Pederneiras) - 20 concluintes – 50%

Denominação WEBSAI
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Análise
Resultado Dimensão: Ambiente educativo Área: Nível de
satisfação quanto ao clima escolar 90,53 dos alunos pesquisados,
afirmam que gostam de frequentar a escola. Dimensão: Geral
Área: Nível de satisfação em relação ao curso 90,53 dos alunos
pesquisados afirmam estarem satisfeitos em relação ao curso que
frequentam

Denominação SARESP
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Análise
O Sistema de Avaliação do Rendimento Escolar do Estado de São
Paulo (SARESP), é uma prova externa, aplicada anualmente,
desde 1996, Pela Secretaria da Educação do Estado de São Paulo
(SEE/SP) para avaliar sistematicamente o Ensino Básico n rede
estadual e produzir um diagnóstico do rendimento escolar básico
paulista. O percentual no nível da escala de Proficiência em
Português diminuiu 10% de 2018 para 2019 O percentual no nível
da escala de Proficiência em Matemática diminuiu 15% de 2018
para 2019

Força
Denominação Cooperativa Escola
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Descrição
A cooperativa Escola é um importante projeto desenvolvido na
Etec, contribui para o desenvolvimento do espirito cooperativista
e gera recursos financeiros, sendo aplicados na manutenção dos
projetos agropecuários, melhorias em instalações e na residência
escolar.

Denominação Estrutura e equipamentos
Descrição
A Etec é bem equipada, com salas de aulas climatizadas e
confortáveis, contribuindo para o processo ensino aprendizagem,
além de projetor de multimídia e computador com acesso a
internet. Os laboratórios e biblioteca também contam com acesso
a internet banda larga.

Denominação Residência Escolar
Descrição
Disponibilidade de 43 apartamentos com capacidade para alojar
164 alunos.

Denominação Escola segura, organizada e limpa.
Descrição
A Escola conta com serviços terceirizados de limpeza e vigilância.
Os apartamentos dos alunos residentes são mantidos com a parte
elétrica, hidráulica, em bom estado de conservação.

Denominação Equipe Empenhada
Descrição
Durante esse período de Pandemia, podemos perceber, o
empenho e dedicação de toda a equipe escolar.

Denominação Área da Escola
Descrição
A Etec está localizada em uma fazenda de terras férteis que
proporciona o desenvolvimento de vários projetos agropecuários,
sendo que o lucro é revertido para própria Unidade Escolar.

Denominação Parcerias
Descrição
A Etec ampliou o contato com Empresas e instituições da região.
O Ministério Público propôs um Termo de Ajustamento de Conduta
(TAC) que garantirá a implantação de Meliponário e plantações de
árvores nativas e frutíferas.

Denominação Gestão Democrática
Descrição
A equipe gestora realiza reuniões quinzenais para estudo e
tomada de decisões.Conta com apoio do Conselho de
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Escola,Conselho de Classe, Grêmio estudantil, APM e Cooperativa
escola em todas as decisões a serem tomadas.

Denominação Clima Organizacional Favorável
Descrição
No ambiente escolar encontramos grande parte da Comunidade
Escolar satisfeita e comprometida com o trabalho desenvolvido.

Denominação Práticas sustentáveis
Descrição
Realização de compostagem Utilização dos dejetos suínos para
adubação de pastagens Criação de abelhas Horta Orgãnica
Criação de galinhas de postura fora de gaiolas Criação de suínos
em piquetes Manejo de Bem Estar Animal

Denominação Corpo Docente Qualificado
Descrição
A maioria dos docentes apresentam título de pós- graduação. de

Fraqueza
Denominação Atividades diversificadas no período
noturno.
Descrição
Ainda não foi possível contemplar atividades de lazer, cultural e
esportivas a todos os alunos que residem na Etec.

Denominação Instalações zootécnicas
Descrição
As instalações para criação de frangos de corte estão em situação
ruim, não havendo condições de reformas.A solução é a
construção de um novo galpão.

Denominação Perda de Alunos
Descrição
A evasão escolar é um assunto discutido com frequência pela
equipe gestora. As principais causas da perda de alunos são:não
adaptação ao sistema de residência escolar, família mora longe,
nível social, dentre outros.

Denominação Acervo Bibliográfico
Descrição
Há necessidade de novos títulos.
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Oportunidade
Denominação Capacitações do CPS
Descrição
As capacitações oferecidas pelo CPS estão sendo muito
procuradas pelos docentes e servidores, contribuindo para
ambientação na Plataforma Teams.

Denominação Localização da Escola.
Descrição
Localizada no centro do estado de São Paulo, com boas rodovias e
distante de outras Etecs Agrícolas.

Denominação Atendimento para 30 municípios da região.
Descrição
A Etec atende alunos de várias regiões administrativas do estado
de São Paulo.

Denominação Empresas instaladas na área de
Agropecuária e Agroindústria.
Descrição
O agronegócio da região é bastante desenvolvido, com inúmeras
agroindustrias. Aumento da cultura do eucalipto, a soja vem
expandindo na região com possibilidades de novas parcerias e
emprego para os alunos egressos. Também existe a possibilidade
de realizar contato com as empresas para realização do dia de
campo na escola.

Ameaça
Denominação Transporte Escolar
Descrição
Poucos municípios oferecem o transporte escolar, muitos alunos
chegam até a escola por transporte particular.

Denominação Urbanização e migração da população jovem
rural para a cidade.
Descrição
A população rural diminui nos últimos anos, com isso diminuiu o
interesse para estudar em uma escola rural.

Denominação Covid 19
Descrição
Com o surgimento da Pandemia , muitas dúvidas surgiram, não é
possível prever o retorno das aulas presenciais, nem como será a
volata para uma nova realidade pós pandemia.
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Denominação Disponibilidade de Cursos Técnicos e Curso
Superior na região
Descrição
A região oferece cursos técnicos diversificados e também houve
abertura de muitos cursos superiores noturno, na área
agropecuária.

Denominação Recursos Humanos ( número reduzido de
servidores)
Descrição
Há necessidade de aumentar o número de servidores.A
Cooperativa Escola mantém contratado 05 funcionários, pois o
número de servidores é insuficiente para o desenvolvimento das
atividades da escola.

Prioridade
Denominação Desenvolvimento de competências
socioemocionais
Descrição
Analisando também as exigências do mundo do trabalho atual,
podemos observar que há um crescimento, por parte das
empresas, na procura de profissionais criativos e que saibam
resolver questões do dia a dia com resiliência, respeitando
também as diversidades do cotidiano das empresas. Diante desse
contexto surge a necessidade da equipe escolar trabalhar com as
competências sócioemocionais dos alunos em todas as
habilitações profissionais oferecidas pela Instituição Escolar.

Denominação Realização de práticas de desenvolvimento
sustentável.
Descrição

Denominação Realização de atividades de lazer,esportivas
e culturais e maior segurança para os alunos
residentes
Descrição

Denominação Aumento a permanência discente
Descrição
Todos os esforços em proporcionar um ensino de qualidade e bem
estar aos alunos, para que sintam se acolhidos.
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Objetivo

Objetivos Gerais
- Promover a qualidade de ensino através do desenvolvimento da comunicação profissional, da
argumentação, desinibição,empatia, análise e tomada de decisão, pensamento crítico, ética
profissional e resolução de situação-problema
- Incentivar o desenvolvimento deações pedagógicas para obter melhores resultados
quanto ao desempenho pedagógico e diminuir índices da evasão escolar.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS:

- Garantir uma estrutura adequada ao ambiente escolar e as necessidades pedagógicas
da escola.
- Possibilitar aos alunos o acesso , compreensão e utilização de diferentes recursos,
fontes de informação e meios tecnológicos.
- Promover a qualidade de ensino, através do desenvolvimento de ações interdisciplinares.
- Otimizar a utilização dos laboratórios.
- Preparar e incentivar os educandos a compreensãoe prática do convívio social,
despertando o senso de solidariedade, empatia, respeito mútuo e espirito cooperativista.
-- Proporcionar atividades de ensino que desenvolvam nos educandos um projeto de vida.
- Promover um ambiente saudável e uma melhora na qualidade de vida dos alunos
residentes.
- Fortalecer as ações da Cooperativa Escola como um instrumento pedagógico e como
empreendimento eficiente para a produção e comercialização da produção.
- Diminuir o índice de evasão escolar.
- Aumentar a demanda escolar.
- Promover eventos internos e externos.
- Conscientizar os alunos sobre questões ambientais.
- Oportunizar ao corpo docente e ao corpo técnico-administrativo a participaçãoem
cursos de capacitação.
- Estabelecer parcerias com empresase/ou instituições para a realização de estágios.
- Melhorar o trabalho de divulgação da Etec , principalmente junto às empresas privadas
para estágios, empregos, palestras e outros.
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- Buscar a maior participação da comunidade escolar (alunos, professores, servidores
administrativos) e comunidade externa de forma direta e/ou indireta nas atividades da
Cooperativa Escola.

Meta
Denominação Desenvolver 01 projeto de Meliponicultura e
plantio de 1000 mudas de eucalipto e 1667
mudas de plantas frutíferas e nativas, em
2020
Duração
1
(anos)
Descrição
A criação das abelhas nativas vem sendo desenvolvida por
produtores rurais e entusiastas como forma de manutenção
ambiental, preservação das espécies e oferecer produtos
melíponas de valor agregado. As abelhas desenvolvem
fundamental papel na polinização, fato que enaltece a prática da
sua conservação, preservação e criação racional. No entanto,
ainda há poucos estudos em relação às práticas de criação, pois a
atividade ficou restrita às comunidades tradicionais por longo
período e ficando os interessados presos às pesquisas informais
na internet, o que nem sempre traz informações consistentes.
Com o desenvolvimento das atividades e ações propostas neste
projeto, pretende-se oportunizar aos alunos e à comunidade
escolar, o conhecimento e importância das abelhas tanto no que
diz respeito à produção do mel, quanto na proliferação e
preservação da vida no ambiente silvestre.

Denominação Orientar os docentes na construçãodas
competências socioemocionais dos
discentes, visando a melhoria em 5% da
taxa média de aprovação das turmas do
período noturno da Etec Sedee, no ano de
2020
Duração
1
(anos)
Descrição
Este projeto visa melhorar a taxa média de aprovação das turmas
dos cursos modulares noturnos. Dentre suas atividades será
desenvolvido um acompanhamento sistemático e também a
realização de capacitações ao corpo docente durante as reuniões
pedagógicas sobre o desenvolvimento de competências
socioemocionais, metodologias e práticas pedagógicas
diversificadas, atividades e/ou ações interdisciplinares,
instrumentos diversificados de avaliação e recuperação e
monitoramento de atividades interdisciplinares.

Denominação Aumentar a demanda relação
candidato/vaga nos vestibulinhos de 1,6
para 2, do curso ETIM Agropecuária até
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2020.
Duração
2
(anos)
Descrição
Após análises da demanda do vestibulinho ,comparando as
demandas de cada semestre/ ano, será realizado estudos para
verificar quais as formas de divulgação de Vestibulinho mais
eficientes.

Denominação Implantar 01 Projeto Interdisciplinar de
Fruticultura Integrada até 2021
Duração
3
(anos)
Descrição
Este projeto será desenvolvido a longo prazo, visando envolver os
alunos do Etim Agropecuária em atividades práticas e teóricas
contextualizadas, bem como realizar um maior aproveitamento da
área de plantio de abacate da escola, através da diversificação de
árvores frutíferas e práticas sustentáveis.

Denominação Diminuir em 50 % os índices de perda de
alunos de todos os cursos oferecidos pela
Unidade Escolar.
Duração
2
(anos)
Descrição
A Coordenação Pedagógica e Orientação Educacional
acompanhará e monitorará todas as dificuldades enfrentadas
pelos alunos, com a finalidade de evitar desistências nos cursos
oferecidos.

Denominação Desenvolver 04 projetos Interdisciplinares
na Etec - Sede e 01 projeto TÉCNICO
CIENTÍFICO por semestre nas Classes
Descentralizadas
Duração
1
(anos)
Descrição
No projeto do Coordenador Pedagógico está previsto a utilização
de interdisciplinaridade, aulas motivadoras e contextualizadas.

Denominação Realizar uma (01) atividade esportiva
semanal noturna e manter a contratação de
dois(03) Monitores de alunos, para
promover uma residência segura e
agradável aos 168 alunos residentes na
Escola, durante o ano de 2020.
Duração
1
(anos)
Descrição
A residência escolar na Etec, é um fator de muita importância ,
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pois 170 alunos permanecem na escola de 2ª a 6ª feira. A
adaptação do aluno no sistema de moradia diminui a evasão,
portanto este ambiente deve ser seguro e com possibilidades de
atividades culturais, esportivas e lazer.

Denominação Estabelecer 04 parcerias com Instituição
Pública e Privada, para realização de
estágios e Acordo de Cooperação Técnica ,
até 2022
Duração
4
(anos)
Descrição
A realização de estágios pelos alunos , coloca os mesmos na
realidade do mundo do trabalho, contribuindo para o primeiro
emprego.Os Acordos de Cooperação Técnica permite a realização
de visitas técnicas , promovendo a atualização tecnológica dos
discentes.

Denominação Aumentar e diversificar o acervo
bibliográfico da Biblioteca “Professora
Joseane Bianco”, da Etec Urias Ferreira em
15 títulos com 04 exemplares por ano, até
2024
Duração
5
(anos)
Descrição
A idéia de desenvolver um projeto para melhorias no acervo
bibliográfico, surgiu durante reuniões de planejamento escolar,
onde docentes, discentes e demais membros da comunidade
relataram dificuldades em realizar pesquisas devido ao reduzido
número de livros paradidáticos, de leitura e técnicos. A biblioteca
escolar, deve ser um centro de informação e atuar como órgão
embasador das atividades da escola, facilitando aos alunos,
professores, funcionários e comunidade, o acesso aos recursos de
informação para estudo e recreação.

Projetos
Denominação Cooperativa Escola
Responsável(ei DONIZETE ANESIO BASSO
s)
Início
2020-08-01 00:00:00
Fim
2020-12-31 00:00:00
Descrição
O Projeto Cooperativa Escola visa educar os alunos dentro dos
princípios do cooperativismo, servindo de instrumento operacional
do processo de aprendizagem, como metodologia de ensino e
auxilia a escola em sua ação educativa, integrando suas
atividades no currículo e fornecendo a prática e fixação de
conhecimentos necessários à formação integral do aluno. O
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projeto realiza a gestão dos projetos didáticos produtivos e da
residência escolar, tornando-a um ambiente agradável e seguro,
desta maneira evitando a perda dos discentes. Os recursos
financeiros gerados na produção agropecuária são destinados a
manutenção e melhoria da estrutura física da escola. Além das
competências e habilidades propostas pelo curso, o projeto
contempla o desenvolvimento de competências socioemocionais,
muito importantes para o mundo do trabalho. Neste momento
diante da Pandemia da Covid-19, a Cooperativa Escola participará
ativamente da conscientização da comunidade escolar sobre
todos os cuidados com a saúde e bem estar, principalmente no
retorno gradual das aulas.

Denominação Marketing Institucional.
Responsável(ei JOAO ERASMO BERCHOL DA SILVA
s)
Início
2019-02-04 02:00:00
Fim
2020-12-31 02:00:00
Descrição
O projeto visa estabelecer um plano de estratégias para melhorar
a comunicação e a imagem da escola, e consequentemente atrair
mais alunos para frequentarem esta escola.

Denominação Marcas do passado no presente.
Responsável(ei MARIA ANGELICA BERCHOL DA SILVA
s)
TRAVESSA
Início
2020-02-03 00:00:00
Fim
2020-06-26 00:00:00
Descrição
O projeto será trabalhado com alunos do 3º ano do ensino médio
e abordará assuntos do passado que são refletidos no presente,
fazendo um resgate da cultura de um povo que foi historicamente
desenvolvida.

Denominação Projeto de Coordenação de Curso ETIM em
Agropecuária.
Responsável(ei MARIA ANGELICA BERCHOL DA SILVA
s)
TRAVESSA
Início
2020-02-01 00:00:00
Fim
2020-12-31 00:00:00
Descrição
Este projeto tem por finalidade oferecer suporte pedagógico aos
docentes do ensino médio, no sentido de desenvolverem práticas
pedagógicas inovadoras e motivadoras.

Denominação Projeto Interdisciplinar Fruticultura
Integrada
Responsável(ei FERNANDO DE OLIVEIRA ROCHA
s)
Início
2019-03-04 03:00:00
Fim
2021-12-31 02:00:00
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Descrição
Este projeto será desenvolvido a longo prazo, visando envolver os
alunos do Etim Agropecuária em atividades práticas e teóricas
contextualizadas, bem como realizar um maior aproveitamento da
área de plantio de abacate da escola, através da diversificação de
árvores frutíferas.

Denominação Vida de Rodeio
Responsável(ei THIAGO VALENCISE
s)
Início
2020-08-03 00:00:00
Fim
2020-08-28 00:00:00
Descrição
Os alunos possuem a visão de que o rodeio é somente uma festa,
portanto para ampliar essa visão deverão levantar os seguintes
aspectos: culturais, econômicos e históricos, através de consulta
na internet, discussão e debates em sala de aula com os colegas
e professores. Será realizada uma exposição para toda a
comunidade escolar e visitantes contendo pinturas, audiovisual,
trajes, danças, prova de laço e montaria em touro mecânico.

Denominação Projeto de Coordenação de Curso ETIM em
Agropecuária.
Responsável(ei MARIA ANGELICA BERCHOL DA SILVA
s)
TRAVESSA
Início
2019-02-01 02:00:00
Fim
2019-12-31 02:00:00
Descrição
O presente projeto tem finalidade de desenvolver um trabalho em
equipe, proporcionando um suporte pedagógico aos docentes,
com finalidade de formar profissionais para atuar na sociedade.

Denominação Jardim Sensorial
Responsável(ei THIAGO VALENCISE
s)
Início
2020-04-06 00:00:00
Fim
2020-07-03 00:00:00
Descrição
Realizar as etapas de planejamento e construção de um jardim
sensorial, envolvendo os alunos da 1ª série do curso técnico em
agropecuária integrado ao ensino médio, de modo que esse sirva
como ferramenta de inclusão social e divulgação da escola,
respeitando os conceitos de sustentabilidade ambiental.

Denominação Projeto de Coordenação Pedagógica da Etec.
Professor Urias Ferreira 2020.
Responsável(ei JOAO ERASMO BERCHOL DA SILVA
s)
Início
2020-02-01 00:00:00
Fim
2021-01-31 00:00:00
Descrição
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Resumo Este projeto prevê o acompanhamento dos Cursos
Modulares Noturnos, com vistas a obter um aumento de 5% na
taxa média de aprovação das turmas, bem como oferecer suporte
pedagógico aos docentes no sentido de desenvolverem
competências socioemocionais nos educandos, preparando-os
para um convívio social agradável e também para atender à
procura por parte das empresas de profissionais que sejam
criativos, empreendedores, resilientes e que saibam conviver com
as diversidades.

Denominação Projeto Interdisciplinar Fruticultura
Integrada.
Responsável(ei JOAO ERASMO BERCHOL DA SILVA
s)
Início
2019-03-04 03:00:00
Fim
2021-12-31 02:00:00
Descrição
Este projeto será desenvolvido a longo prazo, visando envolver os
alunos do Etim Agropecuária em atividades práticas e teóricas
contextualizadas, bem como realizar um maior aproveitamento da
área de plantio de abacate da escola, através da diversificação de
árvores frutíferas.

Denominação Aproveitamento de Dejetos dos Setores de
Zootecnia da Etec. Professor Urias Ferreira.
Responsável(ei FERNANDO DE OLIVEIRA ROCHA
s)
Início
2019-03-04 03:00:00
Fim
2019-12-31 02:00:00
Descrição
Este projeto tem como objetivo principal dar o destino final
correto aos resíduos dos setores de zootecnia da escola, bem
como mostrar aos alunos o seu reaproveitamento como
fertilizante natural, contribuindo com isso com o meio ambiente e
também com a diminuição no custo dos insumos em uma
propriedade agrícola.

Denominação Biblioteca Ativa
Responsável(ei PAULO ROBERTO CHAIM
s)
Início
2019-02-01 02:00:00
Fim
2019-12-31 02:00:00
Descrição
A biblioteca, sempre será um local necessário para os alunos
realizarem trabalhos, pesquisas, leitura, um espaço que seja
dinâmico e atrativo para estes jovens. Atualmente as bibliotecas
enfrentam vários desafios, uma vez que as transformações
sociais, culturais, científicas e tecnológicas têm impactado
diretamente as estratégias de ação, a mediação da informação,
os objetivos dos serviços prestados. Neste contexto, há
necessidade de buscar redimensionar a biblioteca escolar, por
meio de estratégias interessantes e proporcionar novidades,
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dinamismo e oportunidades para o desenvolvimento da cidadania
e todas as potencialidades cognitivas, através de atividades
pedagógicas e culturais, dentre outras.

Denominação Educação Ambiental Através da
Meliponicultura;
Responsável(ei WERNER PETER MARCON
s)
Início
2020-03-03 00:00:00
Fim
2020-12-31 00:00:00
Descrição
O presente trabalho objetiva a Educação ambiental através da
meliponicultura, conscientizando alunos, entusiastas, produtores
rurais, Docentes e comunidade, para produção coleta e
identificação de plantas nativas e exóticas. Conscientizar a
criação racional, identificando diferentes espécies e seu manejo
correto para perpetuação e disseminação destas.

Denominação zzzz
Responsável(ei CARLOS AUGUSTO DE MAIO
s)
Início
Fim
Descrição

Denominação Projeto para melhorias no Acervo
Bibliográfico
Responsável(ei MARIA FATIMA BOSIO
s)
Início
2020-02-03 00:00:00
Fim
2024-12-31 00:00:00
Descrição
A idéia de desenvolver um projeto para melhorias no acervo
bibliográfico, surgiu durante reuniões de planejamento escolar,
onde docentes, discentes e demais membros da comunidade
relataram dificuldades em realizar pesquisas devido ao reduzido
número de livros paradidáticos, de leitura e técnicos. A biblioteca
escolar, deve ser um centro de informação e atuar como órgão
embasador das atividades da escola, facilitando aos alunos,
professores, funcionários e comunidade, o acesso aos recursos de
informação para estudo e recreação.

Denominação Meio Ambiente e Cidadania
Responsável(ei THIAGO VALENCISE
s)
Início
2020-03-04 00:00:00
Fim
2020-09-11 00:00:00
Descrição
O presente projeto abordará sobre a revitalização da Praça Maria
Carvalho Piedade, que visa proporcionar ao local um ambiente
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agradável com a finalidade da conscientização da comunidade
para a importância da colaboração de todos em relação à
manutenção e preservação do meio ambiente. Sua elaboração e
execução justifica-se as práticas que serão elaboradas para deixar
o lugar aprazível e organizado, assim se obterá a melhoria na
qualidade de vida dos frequentadores, e o envolvimento deles na
participação das atividades em geral. Para tanto, será
desenvolvido por meio de formalização de parceria com o
Departamento de Meio Ambiente da Prefeitura Municipal de
Torrinha, o projeto contará com os alunos do 2º Módulo Técnico
em Administração e moradores do bairro. Espera-se que os
benefícios realizados transformem o local e mostrem a
importância dos serviços ambientais ali desenvolvidos.

Denominação Coordenação de Curso Técnico em
Agropecuária
Responsável(ei THIAGO VALENCISE
s)
Início
2020-02-03 00:00:00
Fim
2020-12-31 00:00:00
Descrição
Desenvolver atividades de auxílio e colaboração aos docentes no
que diz respeito a acompanhamento de procedimentos,
disponibilização de recursos e acompanhamento de atividades
pedagógicas.
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