
Projeto de Orientação e Apoio Educacional

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). O projeto em questão visa dar continuidade às atividades que vem sendo desenvolvidas na Unidade
Escolar, através do planejamento e da realização de ações focadas no discente que possibilitem avanços no processo de ensino
aprendizagem e redução nas taxas de evasão dos cursos oferecidos pela ETEC, tendo como base o Projeto Político Pedagógico (PPP)
e o Plano Plurianual de gestão (PPG) da Unidade escolar, construídos de forma participativa.

Projeto relacionado: Projeto de Orientação Educacional

Objetivos
OBJETIVO GERAL:

- Reduzir em 50% os índices de perdas 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:

- Propiciar um ambiente acolhedor que favoreça a integração dos novos alunos e a comunicação constante com eles e com os
alunos veteranos, favorecendo o acompanhamento das rotinas relativas aos discentes e o diagnóstico precoce de possíveis
problemas de adaptação.

- Identificar e monitorar indicadores relativos ao desempenho e adaptação discente, tais como: faltas, lacunas de aprendizagem,
menções avaliativas, progressões parciais, queixas de aprendizagem e satisfação com o curso.

- Auxiliar e orientar os discentes em seus processos de recuperação contínua e Regime de Estudos em Progressão Parcial visando
ampará-los na superação de suas dificuldades e instrumentalizá-los para uma aprendizagem mais efetiva.

 - Contribuir com a coordenação pedagógica, coordenações de curso e docentes com subsídios para sua atuação obtidos nas
reuniões com representantes e atendimentos individuais dos discentes quanto às suas percepções discentes do andamento do
curso e da instituição.

Justificativa
 A ETEC, que principiou suas atividades com a designação de Colégio Técnico Industrial de Itapeva, com a oferta dos cursos técnicos em Metalurgia e Mineração no
período noturno, por meio de decreto de 1970 e a partir de 1971 passou a denominar-se Colégio Técnico Industrial Dr. Demétrio de Azevedo Junior, nestes 47 anos de
existência, tem apresentado um crescimento importante ao longo dos tempos e principalmente nos últimos cinco anos, em virtude do volume de cursos oferecidos,
totalizando atualmente 16 cursos, sendo 12 ministrados na Unidade Escolar e 04 em Classe Descentralizada. Nesse contexto, destaca-se a importância da atuação
do Coordenador de Projeto responsável pela Orientação e Apoio Educacional na ETEC, tendo como principal demanda o acompanhamento efetivo do processo de
ensino aprendizagem, visando a melhoria da qualidade dos cursos oferecidos, intensificando as ações e estratégias para a permanência do aluno até a conclusão do
curso.

 O projeto em questão visa dar continuidade às atividades que vem sendo desenvolvidas na Unidade Escolar, através do planejamento e da realização de ações que
possibilitem avanços no processo de ensino-aprendizagem e redução nas taxas de evasão dos cursos oferecidos pela ETEC, tendo como base o Projeto Político
Pedagógico (PPP) e o Plano Plurianual de Gestão (PPG) da Unidade Escolar, construídos de forma participativa.

Temos observado, principalmente nos cursos técnicos modulares, muitas desistências, em alguns casos chegando a percentuais preocupantes que nos obrigam a
uma reflexão permanente sobre a qualidade dos cursos e também sobre a demanda na região.

Hoje, o perfil dos alunos dos cursos técnicos é de jovens que precisam de acompanhamento, pois muitos ainda não sabem o que fazer em termos acadêmicos e de
carreira. Nesse sentido, faz-se necessário o envolvimento dos pais desses alunos.

Analisando o Quadro “Porcentagem de Perdas Comparativas por Cursos/Módulos”, referentes ao Conselho Final de 2017, focamos em alguns cursos com
dificuldades, os quais terão um acompanhamento direcionado visando evitar mais perdas, sendo que serão tomadas ações em caráter preventivo nos demais
cursos. 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 
Turma - PeríodoReferência
Administração1F NOITE 1

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


Administração2F NOITE 2
Administração3F 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 MANHÃ 15

Ensino Médio 1B MANHÃ 15

Ensino Médio 1C MANHÃ 15

Ensino Médio 2A MANHÃ 16

Ensino Médio 2B MANHÃ 16

Ensino Médio 2C MANHÃ 16

Ensino Médio 3A MANHÃ 17

Ensino Médio 3B MANHÃ 17

Ensino Médio 3C MANHÃ 17

Enfermagem 1S MANHÃ 11

Enfermagem 2S TARDE 12

Enfermagem 3S TARDE 13

Enfermagem 4S MANHÃ 14
Informática
ETIM 1D MANHÃ 18

Informática
ETIM 2D MANHÃ 19

Informática
ETIM 3D MANHÃ 20

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

3WMANHÃ 40



    
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 são:

 
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

Temos dois cursos que irão ser monitorados, a fim de manter os alunos nas turmas, porém não compõem o objetivo do projeto por não existir termo de comparação. 
São eles:

 

 
1)       Projeto Vence - Classe Descentralizada da "EE Otávio Ferrar, a 1ª série – ETIM Informática para Internet apresentou evasão de 22,5%, enquanto a 2ª

série - 22,2%.  Em 2018 não teremos a 1ª série, porém iremos acompanhar a 2ª série do ETIM Informática para Internet, devido a evasão apresentada no
ano anterior;

2)      Médio TEC – 1ª série -  Técnico em Mineração, ministrado na ETEC sede, apresentou índice de evasão foi de 32,25% em 2017.

Considerando os índices apresentados e a importância das ações didáticas pedagógicas implantadas na melhoria dos resultados de aprendizagem e, por conseguinte,
nos índices de aprovação e possível diminuição de evasões, justifica-se a apresentação de um projeto com foco na recuperação contínua, especialmente nos cursos
que demandam mais atenção, os quais apresentam os maiores índices de evasão, a fim de fortalecer as ações que desencadeiem o desenvolvimento do processo
ensino-aprendizagem, bem como o acompanhamento direto dos alunos que possuem dificuldades para que não desistam do curso.

Temos dois cursos que irão ser monitorados, a fim de manter os alunos nas turmas, porém não

 compõem o objetivo do projeto por não existir termo de comparação.  São eles:

1)       Projeto Vence - Classe Descentralizada da "EE Otávio Ferrar, a 1ª série – ETIM Informática para Internet apresentou evasão de 22,5%, enquanto a 2ª
série - 22,2%.  Em 2018 não teremos a 1ª série, porém iremos acompanhar a 2ª série do ETIM Informática para Internet, devido a evasão apresentada no
ano anterior;

2)      Médio TEC – 1ª série -  Técnico em Mineração, ministrado na ETEC sede, apresentou índice de evasão foi de 32,25% em 2017.

Considerando os índices apresentados e a importância das ações didáticas pedagógicas implantadas na melhoria dos resultados de aprendizagem e, por conseguinte,
nos índices de aprovação e possível diminuição de evasões, justifica-se a apresentação de um projeto com foco na recuperação contínua, especialmente nos cursos
que demandam mais atenção, os quais apresentam os maiores índices de evasão, a fim de fortalecer as ações que desencadeiem o desenvolvimento do processo
ensino-aprendizagem, bem como o acompanhamento direto dos alunos que possuem dificuldades para que não desistam do curso.

Metodologia

h

 
O projeto será realizado com foco em ações que permitam aumentar a permanência do aluno na escola, por meio de fomento à aprendizagem e auxilio em outras
situações que motivam a evasão, as quais serão detectadas através do acompanhamento contínuo da frequência. As ações previstas, a princípio são:

- Realizar recepção e integração dos alunos, esclarecendo os objetivos de cada curso oferecido;

- Apoio aos alunos com problemas de adaptação e/ou relacionamento;

- Auxiliar a equipe pedagógica na identificação e enfrentamento das lacunas de aprendizagem identificadas nos alunos;

- Acompanhar a frequência dos alunos de todos os cursos, fazendo contato com os que apresentam faltas consecutivas por 5 dias ou que somem pelo menos
20%de ausências, para detectar motivos e propor possíveis ações educacionais que aumentem a assiduidade, realizando um acompanhamento direto para que
não desistam do curso.

- Reuniões com grupos de docentes e discentes de cada curso para monitoramento das ações implantadas e mediação de possíveis conflitos existentes;

- Levantamento e sistematização de dados da Secretaria Acadêmica referentes aos cursos e ao perfil dos discentes da ETEC; principalmente nos cursos técnicos
que apresentam altos índices de evasão;

- Participação dos Conselhos de Classe Intermediário e Final, fazendo levantamento de dados referente ao processo de recuperação contínua realizada pelos
docentes;

- Colaboração com as atividades de recuperação contínua por meio de reuniões com representantes de turmas, que gerem subsídios para a equipe pedagógica;

- Levantamento participativo com os discentes das principais demandas para melhoria da qualidade de ensino na Unidade Escolar através de questionários,
reuniões e avaliação de informações já coletadas na escola e com outros indicadores disponíveis;

- Acompanhar o desenvolvimento e resultados das progressões Parciais.



Resultado esperado
-       Reduzir em 50% os índices de perdas nos cursos/módulos em comparação às turmas utilizadas como referência para
elaboração do projeto até o final do primeiro e 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

 - Apresentar a 100% das turmas a proposta de atuação da orientadora educacional no momento da recepção aos
novos alunos e nos contatos iniciais estabelecendo abertura para comunicação.
- Monitorar os indicadores de desempenho, assiduidade, processos de recuperação e progressões parciais de 100%
dos alunos das turmas definidas como objeto de estudo do presente projeto.
- Orientar e acompanhar 100% dos discentes que necessitem de recuperação contínua ou estejam em regime de
progressão parcial por ações individuais e coletivas.
 
- Fornecer informações referentes ao perfil discente, expectativas e nível de satisfação com as práticas docentes de
forma sistemática na 2, 3ª e 4ª reuniões pedagógicas da unidade do ano de 2018, visando subsidiar a equipe
pedagógica e docentes para suas práticas.

Equipe do projeto

  ALZIRA DE BARROS - Carga horária semanal 2018

Horas-aula 1

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

Hora atividade específica do presente projeto 39

Total Semanal 40.3

Total-Mensal (Total-Semanal x 4,5 semanas) 181.35

Metas associadas
Metas da unidade

Diversificar os procedimentos didáticos utilizados pelo nosso corpo docente

Melhorar o desempenho dos alunos no SARESP, componente curricular de Matemática, em 10%

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
Reuniões com grupos de docentes e discentes de cada
curso para monitoramento das ações implantadas e
mediação de conflitos existentes

01/08/2018 01/08/2018

Trabalho em conjunto com o Coordenador Pedagógico de
acompanhar as faltas e entrar em contato com os alunos
faltantes, quinzenalmente.

01/08/2018 01/08/2018



Acompanhar a CP no desenvolvimento dos trabalhos
referente as lacunas/dificuldades de aprendizagem

01/08/2018 03/08/2018

Auxílio à equipe pedagógica no levantamento do perfil do
discente e lacunas de conhecimento 01/08/2018 03/08/2018

Trabalhar as lacunas/dificuldades de aprendizagem por
meio de subsídios à CP, CC e docentes de informações. 01/08/2018 15/08/2018

Trabalho em conjunto com o Coordenador Pedagógico de
acompanhar as faltas e entrar em contato com os alunos
faltantes, quinzenalmente.

16/08/2018 16/08/2018

Organizar a integração: aluno/aluno e aluno/direção, por
meio de reuniões e bate-papos informais. 20/08/2018 20/08/2018

Auxiliar a Coordenação Pedagógica e de Curso para a
orientação aos docentes quanto à elaboração de
avaliações adequadas.

20/08/2018 24/08/2018

Auxiliar a CP e acompanhar os resultados obtidos junto
aos alunos no que se refere à promoção e monitoramento
das estratégias de recuperação contínua.

20/08/2018 24/08/2018

Participar, com a CP, das reuniões de curso entre os
docentes e coordenadores para troca de experiências e
informações sobre os alunos.

20/08/2018 24/08/2018

Auxiliar na promoção de parcerias com empresas, em
conexão com o ATA e CC, especialmente no que se refere
ao perfil e demandas discentes.

27/08/2018 31/08/2018

Trabalho em conjunto com o Coordenador Pedagógico de
acompanhar as faltas e entrar em contato com os alunos
faltantes, quinzenalmente.

03/09/2018 03/09/2018

Auxiliar na organização de projetos interdisciplinares
para habilitações, acompanhando/assistindo e
subsidiando os discentes.

03/09/2018 06/09/2018

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

Auxiliar a coordenação pedagógica no acompanhamento
dos projetos definidos no Plano Plurianual de Gestão 27/08/2018 06/09/2018

Realizar constantes reuniões com alunos buscando
feedback do andamento dos cursos. 10/09/2018 10/09/2018

Auxiliar a CP e CC na organização e promoção de visitas
técnicas, por meio da divulgação junto ao corpo discente 10/09/2018 14/09/2018

Participar com a coordenação pedagógica da formação
continuada dos docentes para a utilização de
metodologias diversificadas.

15/09/2018 15/09/2018

Trabalho em conjunto com o Coordenador Pedagógico de
acompanhar as faltas e entrar em contato com os alunos
faltantes, quinzenalmente.

17/09/2018 17/09/2018

Participação dos Conselhos de Classe Intermediários e
Finais, fazendo levantamento de dados referente ao
processo de recuperação contínua..

24/09/2018 24/09/2018

Auxiliar na promoção de palestras motivacionais voltadas
à empregabilidade, com ex-alunos e profissionais da área,
dando suporte aos CC.

24/09/2018 28/09/2018

Reuniões com grupos de docentes e discentes de cada
curso para monitoramento das ações implantadas e
mediação de conflitos existentes

01/10/2018 01/10/2018

Trabalho em conjunto com o Coordenador Pedagógico de
acompanhar as faltas e entrar em contato com os alunos
faltantes, quinzenalmente.

01/10/2018 01/10/2018

Trabalho em conjunto com o Coordenador Pedagógico de
acompanhar as faltas e entrar em contato com os alunos
faltantes, quinzenalmente.

16/10/2018 16/10/2018

Acompanhar o desenvolvimento e resultados das
Progressões Parciais. 22/10/2018 22/10/2018

Organizar a integração: aluno/aluno e aluno/direção, por
meio de reuniões e bate-papos informais. 22/10/2018 22/10/2018

Auxiliar a Coordenação Pedagógica e de Curso para a
orientação aos docentes quanto à elaboração de
avaliações adequadas.

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

Auxiliar a CP e acompanhar os resultados obtidos junto
aos alunos no que se refere à promoção e monitoramento
das estratégias de recuperação contínua.

22/10/2018 26/10/2018

Trabalho em conjunto com o Coordenador Pedagógico de
acompanhar as faltas e entrar em contato com os alunos
faltantes, quinzenalmente.

01/11/2018 01/11/2018

Auxiliar a coordenação pedagógica no acompanhamento
dos projetos definidos no Plano Plurianual de Gestão 22/10/2018 06/11/2018

Participar com a coordenação pedagógica da formação
continuada dos docentes para a utilização de

10/11/2018 10/11/2018



metodologias diversificadas.
Trabalho em conjunto com o Coordenador Pedagógico de
acompanhar as faltas e entrar em contato com os alunos
faltantes, quinzenalmente.

16/11/2018 16/11/2018

Realizar constantes reuniões com alunos buscando
feedback do andamento dos cursos. 19/11/2018 19/11/2018

Trabalho em conjunto com o Coordenador Pedagógico de
acompanhar as faltas e entrar em contato com os alunos
faltantes, quinzenalmente.

03/12/2018 03/12/2018

Auxiliar na organização de projetos interdisciplinares
para habilitações, acompanhando/assistindo e
subsidiando os discentes.

03/12/2018 07/12/2018

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

Acompanhar a CP Análise dos PTD’s x Diários da Classe,
realizada junto com os CC– Fechamento do Semestre
Letivo

04/12/2018 19/12/2018

Participação dos Conselhos de Classe Finais, fazendo
levantamento de dados referente ao processo de
recuperação contínua..

19/12/2018 19/12/2018

Acompanhar a CP no desenvolvimento dos trabalhos
referente as lacunas/dificuldades de aprendizagem 20/12/2018 31/12/2018

Pareceres

Parecer - Diretor
Emitido por Mauro Pinheiro Garcia em 25/07/2018 18:11:36

Parecer favorável a execução do presente projeto.

Parecer - Coordenador Pedagógico
Emitido por Rita Aparecida Navarro em 25/07/2018 17:41:56

 
Encaminhado ao Diretor da ETEC para providências cabíveis.

Parecer - Coordenador de Projetos
Emitido por Alexandre Paiva Gaspar em 27/07/2018 12:02:12

Trata-se da análise da substituição do Projeto de Orientação Educacional 2018 – Recondução da Profª Alzira de Barros em função de
alteração de carga horária

  
Conforme o parecer original, o projeto de Orientação Educacional da Profª Alzira de Barros 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 dos indicadores de perdas da unidade e de levantamentos internos de possíveis
causas, bem como de informações do município e entorno;

 3. Contempla em sua proposta ações voltadas para o trabalho com alunos de forma sistemática visando a identificação de problemas
de aprendizagem e acompanhamento de suas demandas educacionais;

 4. Prevê subsídio aos docentes, coordenadores de curso e coordenadora pedagógica a partir das informações coletadas junto aos
alunos;

 5. Propõe o contínuo monitoramento de possíveis de faltas e causas para evasão e intervenções juntos aos alunos que sinalizem o
risco da desistência;

 6. Traz resultados condizentes com a metas e objetivos propostos;
 7. No exercício do ano de 2017 a orientadora educacional cumpriu 98% das atividades e promoveu redução de 6,71% no índice de

perdas;
 8. 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.
 9. 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
Orientação Educacional da Profª Alzira de Barros, Etec Dr. Demétrio Azevedo Jr., Itapeva, com o número de 39 HAEs proposto, a
partir de 01 de agosto de 2018.

 

Parecer - Coordenador do Ensino Médio e Técnico
Emitido por Cetec - Coordenador em 05/08/2018 14:52:08



projeto aprovado
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