
Projeto de Coordenação Pedagógica - 2018 - 2º SEMESTRE

Unidade: Etec Doutor Demétrio Azevedo Júnior
Plano: Plano Plurianual de Gestão 2018 - 2022

Resumo do projeto
A ETEC Dr. Demétrio Azevedo Junior é reconhecida regionalmente por oferecer ensino público de qualidade e atender às demandas
da Região Sudoeste do Estado de São Paulo. Atualmente, oferece os seguintes cursos: Ensino Médio, ETIM Informática, Médio TEC -
Mineração, Técnico em Mineração, Técnico em Metalurgia, Técnico em Eletrotécnica, Técnico em Enfermagem, Técnico em Nutrição e
Dietética, Técnico em Edificações, Técnico em Eletrotécnica, Técnico em Informática, Técnico em Informática para Internet, Técnico
em Química, Técnico em Administração na Modalidade Teletec e Técnico em Eletrônica EAD. É importante salientar que a Classe
Descentralizada "EE Otávio Ferrari" oferece o curso de Técnico em Administração (1º, 2º e 3º Módulos), Técnico em Logística (1º
Módulo), Técnico em Informática para Internet (3º Módulo) e o Projeto Vence com os cursos de Informática (3ª série) e Informática
para a Internet (2ª série). Em 2017 algumas ações foram realizadas para minimizar o índice de perdas, porém não conseguimos
sanar o problema. O alto índice de evasão, alunos com frequência inferior a 75% e a baixa taxa de concluintes apresentados nos
Resultados dos Conselhos de Classe Final dos 1º e 2º semestres de 2017 serão objeto de estudos neste projeto. Para tanto a gestão
pedagógica deve buscar nas ações propostas no Projeto Político Pedagógico - PPP, contido no Plano Plurianual de Gestão (PPG) 2018
a 2022, analisar os indicadores junto a gestão escolar e promover ações conjuntas com a Orientação Educacional, Coordenadores de
Cursos e Docentes visando o aprimoramento do processo de ensino e aprendizagem, a permanência do aluno no curso e o aumento
das taxas de alunos concluintes.

Objetivos
 

Objetivo Geral

Reduzir em 50% os índices de perdaso no  2º semestre de 2018  nos primeiros módulos – Técnico em Administração e Técnico em
Edificações; nos segundos módulos – Técnico em Nutrição e Dietética, Técnico em Metalurgia e Técnico em Mineração;  e no terceiro
módulo – Técnico em Informática.  

 

Objetivos Específicos

 
Acompanhar, con�nuamente, o processo de ensino-aprendizagem, com ações pedagógicas prioritárias à redução da perda
escolar;
 
 
 Acompanhar junto com a Orientação Educacional e Coordenadores de curso a frequência dos alunos e contata-
los nas primeiras semanas; 
 

Promover junto com os coordenadores e o Assistente Técnico Administrativo o contato do aluno com o mercado
de trabalho através de palestras com profissionais da área, visitas técnicas, encontro com os egressos e
estágios; 
 
 
Iden�ficar com a equipe docente, por curso, ar�culados aos coordenadores, as principais lacunas de aprendizagem,
principalmente nas primeiras semanas do semestre;
 
Es�mular o compar�lhamento de prá�cas inovadoras de ensino, valorizando o protagonismo do aluno nas reuniões
pedagógicas, reuniões de curso, Expotec e apresentação dos Trabalhos de Conclusão de Curso;
 
Promover prá�cas docentes es�mulando a interdisciplinaridade, avaliação por competência e recuperação con�nua.  
 
 
 

Justificativa
 

A ETEC Dr. Demétrio Azevedo Junior se destaca na região Sudoeste Paulista por apresentar bons resultados na
formação profissional, através de parcerias estabelecidas com o setor empresarial, governamental e sociedade. Nos
últimos anos a Unidade Escolar mantém número significativo de cursos para atender a demanda existente.

http://www.centropaulasouza.sp.gov.br/
http://www.saopaulo.sp.gov.br/


Os cursos oferecidos na ETEC e nas Classes Descentralizadas, mesmo sendo bem avaliados, apresentam evasão,
sendo que em alguns casos o índice ultrapassa a 20% no módulo.  De posse dessas informações esse projeto deve
buscar nas ações propostas no Projeto Político Pedagógico - PPP, inserido no Plano Plurianual de Gestão - PPG
2018 a 2022, analisar os indicadores junto a gestão escolar e promover ações conjuntas com a Orientação
Educacional, Coordenadores de Curso e Docentes, visando conhecer as causas decorrentes das perdas de alunos,
intervir no processo de ensino e aprendizagem, promover a permanência do educando no curso e aumentar a taxa
de alunos concluintes. Para tanto, apresentamos a tabela com as turmas oferecidas no 2º Semestre do ano letivo
2018 e, posteriormente a porcentagem de perdas comparativas por cursos/módulos:
 
TURMAS OFERECIDAS NO 2º
SEMESTRE DE 2018 - PREVISÃO

Turma - Período Referência

Administração 1F NOITE 1
Administração 2F NOITE 2
Administração 3F NOITE 3
Edificações 1G NOITE 4
Edificações 2G NOITE 5
Edificações 3G NOITE 6
Eletrotécnica 2H NOITE 9
Eletrotécnica 3H NOITE 7
Eletrotécnica 4H NOITE 10
Ensino Médio 1A MANHÃ15
Ensino Médio 1B MANHÃ15
Ensino Médio 1C MANHÃ15
Ensino Médio 2A MANHÃ16
Ensino Médio 2B MANHÃ16
Ensino Médio 2C MANHÃ16
Ensino Médio 3A MANHÃ17
Ensino Médio 3B MANHÃ17
Ensino Médio 3C MANHÃ17
Enfermagem 1S MANHÃ11
Enfermagem 2S TARDE 12
Enfermagem 3S TARDE 13
Enfermagem 4S MANHÃ14
Informática
ETIM 1D MANHÃ18

Informática
ETIM 2D MANHÃ19

Informática
ETIM 3D MANHÃ20

Informática 1J NOITE 21
Informática 2J NOITE 22
Informática 3J NOITE 23
Informática
para Internet 3P NOITE 25

Logística 1O NOITE 27
Metalurgia 2K NOITE 28
Mineração 2L NOITE 30
Mineração 3L NOITE 32
Mineração 3Q TARDE Não há
Nutrição 1N TARDE 33
Nutrição 2N TARDE 34
Nutrição 3N TARDE 35
Química 2MNOITE 38
Química 3MNOITE 36
Química 4MNOITE 39



Vence - Web
Integrado

2WMANHÃNão há

Vence -
Informática
Integrado

3WMANHÃ40

 
Analisando os dados dos cursos oferecidos com as turmas de referência, temos o seguinte cenário por
habilitação: 
https://goo.gl/mk3bm3 

(os dados encontram-se neste link uma vez que não conseguimos inserir a planilha no ambiente). 
Atendendo o disposto no Ofício Circular nº 034/2017/GSE/Geped, Assunto:  Subsídios para elaboração dos
Projetos de Coordenação Pedagógica e de Orientação e Apoio Educacional de 2018, os cursos/módulos objetos de
estudos em 2018 serão:

 

Cursos

 

2º Semestre/2018

 
Técnico em Mineração 2º Módulo
Técnico em Metalurgia 2º Módulo
Técnico em Edificações 1º Módulo
Técnico em Administração 1º Módulo
Técnico em Informática para
Internet

-

Técnico em Química -
Técnico em Eletrotécnica -
Técnico em Informática 3º Módulo
Técnico em Nutrição e Dietética 2º Módulo

 

 Portanto, este projeto busca contextualizar os reais motivos do “não aprender” em consonância com a “evasão” e
identificar nas aulas dos diferentes componentes curriculares e diferentes cursos “o que” se ensina e “como” se
ensina e, principalmente, como se avalia, para que possamos intervir no processo de ensino-aprendizagem e,
consequentemente, melhorar a qualidade de ensino e diminuir o índice de reprovas e evasão.   Assim, o aluno
construirá as competências gerais da Habilitação Profissional do Técnico para sua inserção no mercado de trabalho.
E isso poderá levar a permanência do discente no curso, uma vez que suas expectativas atendidas e obtendo
resultados efetivos de aprendizagem atendemos a missão da escola de “Propiciar o acesso ao ensino médio e
técnico de qualidade, buscando formar cidadãos críticos e autônomos, atendendo às demandas profissionais e
sociais do mundo contemporâneo”, podendo se pressupor um possível impacto positivo sobre as perdas.
Nesta perspectiva o presente projeto se justifica, uma vez que considerado o papel do Coordenador Pedagógico e as
necessidades da Instituição em especial do Discente, constata-se necessário um trabalho eficiente e eficaz em
conjunto com os atores do processo de ensino e aprendizagem, uma vez que o papel do coordenador pedagógico
implica em articular estes envolvidos direcionando e confluindo esforços para atingimento de uma educação de
maior qualidade, satisfação discente, comprometimento docente e consequente permanência do aluno.  

Metodologia
 

  A metodologia de desenvolvimento deste projeto focará na coleta, na sistematização, na análise das informações da Unidade
Escolar e na proposição de ações coletivas, baseadas nas demandas do corpo docente e discente, da Coordenação de Curso, da
Direção da Unidade e da CETEC com base, principalmente, nos cursos/módulos:

 

Cursos

 

2º Semestre/2018

 
Técnico em Mineração 2º Módulo
Técnico em Metalurgia 2º Módulo
Técnico em Edificações 1º Módulo
Técnico em Administração 1º Módulo
Técnico em Informática para
Internet

-

Técnico em Química -
Técnico em Eletrotécnica -
Técnico em Informática 3º Módulo

Técnico em Nutrição e Dietética 2º Módulo



 
Levantamento de Dados

·          Através de um questionário aplicado aos alunos, bimestralmente.  Tema: Avaliação do processo de
ensino e aprendizagem (Questões fechadas sobre:  didática do professor, metodologias aplicadas por
componente curricular, instrumentos de avaliação e recuperação contínua).  Essa atividade será realizada
com a parceria da Orientadora Educacional.

·          Análise dos Planos de Trabalho Docente em consonância com os registros dos Diários da Classe,
quinzenalmente (Programa SIGA),

·          Análise das Fichas de Desempenho e dos instrumentos de avaliação aplicados, bimestralmente, em    
consonância com os registros nos Diários da Classe e nos Planos de Trabalho Docente.

 
Ações de Monitoramento

·          Nos meses de Abril e Junho (1º Semestre) e Setembro e Novembro (2º semestre) aplicaremos aos alunos
o questionário citado acima, respectivamente para analisar o processo de ensino e aprendizagem e o
resultado alcançado, após as intervenções.

 
Ações de Devolutiva

·          As devolutivas serão repassadas aos coordenadores através de planilhas e gráficos, através de e-
mails e estudadas com eles, para que, posteriormente em reuniões de cursos trabalhem com os
docentes;

·          Acompanhar a Orientadora Educacional nas rodas de conversa com os alunos para apresentar as sugestões da turma, para
melhoria da qualidade de ensino, conforme questionário aplicado, bem como verificar se as considerações feitas por eles estão
sendo trabalhadas.

Ações de Intervenção
·          Os resultados que apresentam necessidades de intervenção serão trabalhados junto com os docentes,

individualmente, através de replanejamento para melhoria da qualidade de ensino;
 

·          Oferecer palestras, cursos, oficinas com metodologias ativas, a fim de promover estudos em áreas afins. Essa
atividade será realizada nas Reuniões Pedagógicas do 1º e 2º bimestres (15/09, 10/11/2018). 

Resultado esperado
 

Ao término da execução do projeto espera-se:
 

·          Reduzir em 50% as perdas nos cursos/módulos em comparação às turmas utilizadas como referência para elaboração
do projeto até o final do segundo semestre de 2018, conforme tabela abaixo:

 

Cursos

 

2º Semestre/2018

 
Técnico em Mineração 2º Módulo
Técnico em Metalurgia 2º Módulo
Técnico em Edificações 1º Módulo
Técnico em Administração 1º Módulo
Técnico em Informática para
Internet

-

Técnico em Química -
Técnico em Eletrotécnica -
Técnico em Informática 3º Módulo
Técnico em Nutrição e
Dietética

2º Módulo

 
·          Diagnosticar, junto com a Orientadora Educacional, 100% das causas de evasão das turmas citadas acima, levantadas

continuamente, tabuladas bimestralmente e consolidadas ao final do segundo semestre do ano 2018;
·          Acolher e acompanhar 100% dos alunos das turmas objeto do projeto de forma a mantê-los no curso, através de

diagnóstico das lacunas de aprendizagem, trabalhar as dificuldades apresentadas aplicando metodologias diferenciadas
e recuperação contínua, a fim de promover o ensino e a aprendizagem na formação profissional;

·          Promover a integração do currículo através de estudos com os docentes a serem evidenciadas na realização de ao
menos um projeto interdisciplinar por turma por  semestre, que envolva 100% dos coordenadores de curso e ao menos
50% dos professores diretamente em sua execução;

·          Manter os alunos nas turmas - ETIM Informática para Internet – Projeto Vence – 2ª série e Médio TEC – Mineração – 2º
Módulo, reduzindo o índice de transferências expedidas/evasão a um patamar inferior a 15%. 

 

Equipe do projeto

  RITA APARECIDA NAVARRO - Carga horária semanal 2018

Horas-aula 1

Hora atividade (30% das horas-aula) 0,3

Hora atividade específica do presente projeto 40



Total Semanal 41.3

Total-Mensal (Total-Semanal x 4,5 semanas) 185.85

Metas associadas
Metas da unidade

Diversificar os procedimentos didáticos utilizados pelo nosso corpo docente

Reduzir o índice de evasão nos cursos/módulos objeto de estudos nos projetos da coordenação pedagógica e orientação educacional,
em 50%

Metas do Centro Paula Souza

Recursos necessários
Recurso Fonte do Recurso Valor estimado

Soma dos recursos R$ 0,00

Atividades
Atividades Data inicial Data final
Recepcionar os alunos na primeira semana, esclarecendo
os objetivos de cada curso 01/08/2018 03/08/2018

Trabalho em conjunto com a Orientadora Educacional de
acompanhar as faltas e entrar em contato com os alunos
faltantes, quinzenalmente

01/08/2018 15/08/2018

Organizar reuniões de curso para troca de experiências e
informações sobre os alunos 20/08/2018 24/08/2018

Promover e monitorar estratégias de recuperação
contínua 20/08/2018 24/08/2018

Dar suporte aos coordenadores quanto a orientar os
docentes na elaboração de avaliações adequadas 20/08/2018 24/08/2018

Auxiliar na promoção de parcerias com empresas, em
conexão com o ATA e/ou Coordenador de Curso 27/08/2018 31/08/2018

Trabalho em conjunto com a Orientadora Educacional de
acompanhar as faltas e entrar em contato com os alunos
faltantes, quinzenalmente

16/08/2018 31/08/2018

Acompanhar junto com a Equipe Gestora o
desenvolvimento dos projetos definidos no Plano
Plurianual de Gestão

27/08/2018 06/09/2018

Organizar projetos interdisciplinares para habilitações
técnicas modulares e integradas - Semana do Curso 03/09/2018 06/09/2018

Acompanhar a O E e Coordenadores na condução de
reuniões com alunos buscando feedback do andamento
dos cursos.

10/09/2018 14/09/2018

Orientar e acompanhar os coordenadores na organização
de visitas técnicas 10/09/2018 14/09/2018

Trabalho em conjunto com a Orientadora Educacional de
acompanhar as faltas e entrar em contato com os alunos
faltantes, quinzenalmente

03/09/2018 14/09/2018

Avaliação dos dados obtidos - elaboração de alternativas 10/09/2018 14/09/2018
Dar suporte ao Diretor da ETEC na organização de
atividades para a formação continuada dos docentes para
a utilização de metodologias diversificadas

15/09/2018 15/09/2018

Realizar eventos com a participação de alunos na ETEC na
Classe Descentralizada 18/09/2018 19/09/2018

Promover Palestras motivacionais voltadas à
empregabilidade, com ex-alunos e profissionais da área 24/09/2018 28/09/2018

Trabalho em conjunto com a Orientadora Educacional de
acompanhar as faltas e entrar em contato com os alunos
faltantes, quinzenalmente

17/09/2018 28/09/2018

Trabalho em conjunto com a Orientadora Educacional de
acompanhar as faltas e entrar em contato com os alunos
faltantes, quinzenalmente

01/10/2018 15/10/2018

Organizar cronograma de atividades extras
complementares ao curso para desenvolvimento das
competências previstas na habilitação

22/10/2018 26/10/2018

Dar suporte aos coordenadores quanto a promover e
monitorar estratégias de recuperação contínua 22/10/2018 26/10/2018

Organizar reuniões de curso entre os docentes e
coordenadores para troca de experiências e informações
sobre os alunos

22/10/2018 26/10/2018

Orientar quanto a elaboração de avaliações adequadas 22/10/2018 26/10/2018



Sensibilizar os alunos quanto às oportunidades que virão
junto com o curso técnico

22/10/2018 26/10/2018

Acompanhar a condução e o desenvolvimento e
resultados das Progressões Parcial 22/10/2018 31/10/2018

Trabalho em conjunto com a Orientadora Educacional de
acompanhar as faltas e entrar em contato com os alunos
faltantes, quinzenalmente

16/10/2018 31/10/2018

Acompanhar, junto com a equipe gestora, o
desenvolvimento os projetos definidos no Plano
Plurianual de Gestão

22/10/2018 06/11/2018

Acompanhar o Diretor da ETEC na condução de promover
a formação continuada dos docentes para a utilização de
metodologias diversificadas

10/11/2018 10/11/2018

Trabalho em conjunto com a Orientadora Educacional de
acompanhar as faltas e entrar em contato com os alunos
faltantes, quinzenalmente

01/11/2018 15/11/2018

Auxiliar a Diretora Acadêmica na organização de
processos de vagas remanescentes 12/11/2018 23/11/2018

Realizar constantes reuniões com alunos e/ou aplicando
questionário buscando feedback do andamento dos
cursos

19/11/2018 23/11/2018

Trabalho em conjunto com a Orientadora Educacional de
acompanhar as faltas e entrar em contato com os alunos
faltantes, quinzenalmente

16/11/2018 30/11/2018

Orientar e acompanhar os coordenadores na organização
de projetos interdisciplinares para habilitações técnicas
modulares e integradas - TCC

03/12/2018 07/12/2018

Análise junto aos coordenadores e Direção do Plano
Plurianual de Gestão 2018 a 2022 04/12/2018 08/12/2018

Acompanhamento das apresentações das Progressões
Parciais e Recuperação Contínua 10/12/2018 14/12/2018

Trabalho em conjunto com a Orientadora Educacional de
acompanhar as faltas e entrar em contato com os alunos
faltantes, quinzenalmente

03/12/2018 18/12/2018

Análise dos Planos de Trabalho Docente x Diários da
Classe, realizada junto com os coordenadores de curso –
Fechamento do Semestre Letivo

04/12/2018 19/12/2018

Organização e participação na Reunião de Conselho de
Classe Final com participação de alunos 19/12/2018 19/12/2018

Acompanhar junto a Secretaria Acadêmica a os Pedidos
de Reconsideração e analisá-los Junto aos docentes e
coordenação de curso.

20/12/2018 31/12/2018

Pareceres

Parecer - Diretor
Emitido por Mauro Pinheiro Garcia em 26/07/2018 07:27:37

Parecer favorável a execução do presente projeto.

Parecer - Coordenador Pedagógico
Emitido por Rita Aparecida Navarro em 26/07/2018 07:16:43

 
Encaminhado para o Diretor da ETEC para providências cabíveis.

Parecer - Coordenador de Projetos
Emitido por Alexandre Paiva Gaspar em 27/07/2018 12:08:23

Trata-se da análise da substituição do Projeto de Gestão Pedagógica 2018 – Recondução da Profª Rita Aparecida Navarro.
  

Conforme o parecer original, o projeto de Gestão Pedagógica da Profª Rita Aparecida Navarro atende as diretrizes emanadas pela
Cetec conforme ofício n 34/2017-GSE-Geped e Subsídios para elaboração dos projetos estando em consonância com o Plano de
Metas Cetec para o ano de 2018, bem como é pautado por uma análise do contexto da unidade, trazendo uma percepção de sua
realidade com a proposta de intervenções adequadas às suas demandas específicas.

  
Análise e Fundamentação:

 1. O projeto apresenta a meta de redução em 50% da evasão , sendo no 1º Semestre de 2018 nos primeiros módulos - Técnico em
Administração, Técnico em Edificações, Técnico em Eletrotécnica, Técnico em Metalurgia, Técnico em Mineração e Técnico em
Química; nos segundos módulos - Técnico em Nutrição e Dietética, Técnico em Informática para Internet e Técnico em Mineração; e
no terceiro módulo - Técnico em Informática; e no 2º semestre de 2018 nos primeiros módulos – Técnico em Administração e
Técnico em Edificações; nos segundos módulos – Técnico em Nutrição e Dietética, Técnico em Metalurgia e Técnico em Mineração; e
no terceiro módulo – Técnico em Informática.;

 2. A justificativa é fundamentada a partir da análise do histórico de perdas de turmas anteriores de mesmo módulo e cursos das
turmas a serem ofertadas em 2018;

 3. Contempla em sua proposta ações voltadas para o trabalho com professores de forma sistemática visando a identificação de
problemas de aprendizagem, implementação de melhorias nas práticas docentes e orientação e acompanhamento do processo de
recuperação contínua;



4. Prevê ações voltadas para redução de Regime de Estudos em Progressão Parcial e melhoria do rendimento discente por meio de
ações com foco em aprimoramento do processo de ensino-aprendizagem;

 5. Prevê o estímulo e suporte à execução de projetos interdisciplinares;
 6. Propõe subsidiar os docentes para a avaliação diagnóstica e a identificação de lacunas de aprendizagem;

 7. Traz resultados condizentes com a metas e objetivos propostos, quantificados quando necessário;
 8. No exercício do ano de 2017 a coordenadora pedagógica cumpriu 93% das atividades integralmente e 7% parcialmente e

promoveu redução de 8,12% no índice de perdas das turmas acompanhadas;
 9. A Direção da UE adotará sistema de acompanhamento no desenvolvimento do projeto através de reuniões semanais com a equipe

de Gestão previstas em calendário e relatórios periódicos das atividades.
 10. A unidade entende necessária a ampliação da carga horária.

  
Conclusão:

  
Diante do exposto, a Supervisão Educacional Pedagógica Regional – Itapeva e Registro é favorável à aprovação do projeto de Gestão
Pedagógica da Profª Rita Aparecida Navarro, Etec Dr. Demétrio Azevedo Jr, Itapeva, com 40 HAEs, a partir de 01 de agosto de 2018.

 

Parecer - Coordenador do Ensino Médio e Técnico
Emitido por Cetec - Coordenador em 05/08/2018 14:51:38

projeto aprovado
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