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Responsável: Responsável: RITA APARECIDA NAVARRORITA APARECIDA NAVARRO
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ResumoResumo

A ETEC Dr. Demétrio Azevedo Junior é reconhecida regionalmente por oferecer ensino público de qualidade eA 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 naatender às demandas da Região Sudoeste do Estado de São Paulo. Atualmente, oferece os seguintes cursos na
sede: Ensino Médio, ETIM Informática, Técnico em Mineração, Técnico em Metalurgia, Técnico emsede: Ensino Médio, ETIM Informática, Técnico em Mineração, Técnico em Metalurgia, Técnico em
Eletrotécnica, Técnico em Enfermagem, Técnico em Nutrição e Dietética, Técnico em Edificações, Técnico emEletrotécnica, Técnico em Enfermagem, Técnico em Nutrição e Dietética, Técnico em Edificações, Técnico em
Informática, Técnico em Desenvolvimento de Sistemas, Técnico em Química, Técnico em Administração naInformática, Técnico em Desenvolvimento de Sistemas, Técnico em Química, Técnico em Administração na
Modalidade Teletec e Técnico em Eletrônica EAD e na Classe Descentralizada "EE Otávio Ferrari" oferece osModalidade Teletec e Técnico em Eletrônica EAD e na Classe Descentralizada "EE Otávio Ferrari" oferece os
curso de Técnico em Administração, Técnico em Logística e o Projeto Vence com o curso ETIM Informática paracurso de Técnico em Administração, Técnico em Logística e o Projeto Vence com o curso ETIM Informática para
Internet. Em 2018 muitas ações foram realizadas para minimizar o índice de perdas, porém não conseguimosInternet. Em 2018 muitas 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 concluintessanar 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 2018 serão objeto de estudosapresentados nos Resultados dos Conselhos de Classe Final dos 1º e 2º semestres de 2018 serão objeto de estudos
neste projeto. Para tanto a gestão pedagógica deve buscar nas ações propostas no Projeto Político Pedagógico -neste projeto. Para tanto a gestão pedagógica deve buscar nas ações propostas no Projeto Político Pedagógico -
PPP, contido no Plano Plurianual de Gestão (PPG) 2019 a 2023, analisar os indicadores junto a gestão escolar ePPP, contido no Plano Plurianual de Gestão (PPG) 2019 a 2023, analisar os indicadores junto a gestão escolar e
promover ações conjuntas com a Orientação Educacional, Coordenadores de Cursos e Docentes visando opromover 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 deaprimoramento do processo de ensino e aprendizagem, a permanência do aluno no curso e o aumento das taxas de
alunos concluintes.alunos concluintes.

Metas PPGMetas PPG

- Elevar a taxa de concluintes em 7,5% no ano letivo- Elevar a taxa de concluintes em 7,5% no ano letivo
- Reduzir o índice de evasão nos cursos/módulos objeto de estudos nos projetos da coordenação pedagógica e- Reduzir o índice de evasão nos cursos/módulos objeto de estudos nos projetos da coordenação pedagógica e
orientação educacional, em 50%orientação educacional, em 50%

Objetivo/MetasObjetivo/Metas

Objetivo GeralObjetivo Geral

Reduzir em 50% os índices de perdas de alunos, no ano letivo 2019, nos seguintes cursos/módulos: Reduzir em 50% os índices de perdas de alunos, no ano letivo 2019, nos seguintes cursos/módulos:     
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1º semestre1º semestre -  Técnico em Enfermagem (3º Módulo), Técnico em Nutrição (1º e 2º Módulo),  Técnico em -  Técnico em Enfermagem (3º Módulo), Técnico em Nutrição (1º e 2º Módulo),  Técnico em
Edificações (1º e 3º Módulo), Técnico em Informática (3º Módulo) e Técnico em Metalurgia - (3º Módulo) .Edificações (1º e 3º Módulo), Técnico em Informática (3º Módulo) e Técnico em Metalurgia - (3º Módulo) .

2º semestre: 2º semestre:  Técnico em Enfermagem (3º Módulo), Técnico em Química (2º Módulo), Técnico em Nutrição (1º Técnico em Enfermagem (3º Módulo), Técnico em Química (2º Módulo), Técnico em Nutrição (1º
e 2º Módulo), Técnico em Edificações (1º e 3º Módulo), Técnico em Metalurgia (1º Módulo) e Técnico eme 2º Módulo), Técnico em Edificações (1º e 3º Módulo), Técnico em Metalurgia (1º Módulo) e Técnico em
Mineração (2º Módulo).Mineração (2º Módulo).

Objetivos EspecíficosObjetivos Específicos

Acompanhar, continuamente, o processo de ensino-aprendizagem, com ações pedagógicas prioritárias à reduçãoAcompanhar, continuamente, o processo de ensino-aprendizagem, com ações pedagógicas prioritárias à redução
da perda escolar; aperfeiçoando as ações realizadas em 2018;da perda escolar; aperfeiçoando as ações realizadas em 2018;

Aumentar os índices de aproveitamento, pela redução de evasão em 50% e ampliação das aprovações nos cursosAumentar os índices de aproveitamento, pela redução de evasão em 50% e ampliação das aprovações nos cursos
da ETEC em 20%.da ETEC em 20%.

 Acompanhar junto com a Orientação Educacional e Coordenadores de curso a frequência dos alunos, Acompanhar junto com a Orientação Educacional e Coordenadores de curso a frequência dos alunos,
quinzenalmente e contatá-los nas primeiras semanas; quinzenalmente e contatá-los nas primeiras semanas; 

Promover junto com os coordenadores e o Assistente Técnico Administrativo o contato do aluno com o mercadoPromover 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; de trabalho através de palestras com profissionais da área, visitas técnicas, encontro com os egressos e estágios; 

Identificar com a equipe docente, por curso, articulados aos coordenadores, as principais lacunas deIdentificar com a equipe docente, por curso, articulados aos coordenadores, as principais lacunas de
aprendizagem, principalmente nas primeiras semanas do semestre;aprendizagem, principalmente nas primeiras semanas do semestre;

Estimular o compartilhamento de práticas inovadoras de ensino, valorizando o protagonismo do aluno nasEstimular o compartilhamento de práticas inovadoras de ensino, valorizando o protagonismo do aluno nas
reuniões pedagógicas, reuniões de curso, Expotec e apresentação dos Trabalhos de Conclusão de Curso;reuniões pedagógicas, reuniões de curso, Expotec e apresentação dos Trabalhos de Conclusão de Curso;

Buscar a excelência da qualidade de ensino por meio da capacitação docente em reuniões pedagógicas, a fimBuscar a excelência da qualidade de ensino por meio da capacitação docente em reuniões pedagógicas, a fim
de maior envolvimento dos docentes e coordenadores para promover práticas docentes estimulando ade maior envolvimento dos docentes e coordenadores para promover práticas docentes estimulando a
interdisciplinaridade, avaliação por competência e recuperação contínua.  interdisciplinaridade, avaliação por competência e recuperação contínua.  

  

  

JustificativaJustificativa

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

Os cursos oferecidos na ETEC e na Classe Descentralizadas, mesmo sendo bem avaliados, apresentam evasão,Os cursos oferecidos na ETEC e na Classe Descentralizadas, mesmo sendo bem avaliados, apresentam evasão,
sendo que em alguns casos o índice ultrapassa a 15% no módulo. sendo que em alguns casos o índice ultrapassa a 15% no módulo. 

De posse dessas informações esse projeto busca nas ações propostas no Projeto Político Pedagógico - PPP,De posse dessas informações esse projeto busca nas ações propostas no Projeto Político Pedagógico - PPP,
inserido no Plano Plurianual de Gestão - PPG 2019 a 2023, analisar os indicadores junto a gestão escolar einserido no Plano Plurianual de Gestão - PPG 2019 a 2023, analisar os indicadores junto a gestão escolar e
promover ações conjuntas com a Orientação Educacional, Coordenadores de Curso e Docentes, visando conhecerpromover ações conjuntas com a Orientação Educacional, Coordenadores de Curso e Docentes, visando conhecer
as causas das quais decorrem as perdas de alunos, intervir no processo de ensino e aprendizagem, promover aas causas das quais decorrem as 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 tabelapermanência do educando no curso e aumentar a taxa de alunos concluintes. Para tanto, apresentamos a tabela
com as turmas oferecidas no 1º e 2º Semestre do ano letivo 2019 e, posteriormente a porcentagem de perdascom as turmas oferecidas no 1º e 2º Semestre do ano letivo 2019 e, posteriormente a porcentagem de perdas
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comparativas por cursos/módulos anteriores:comparativas por cursos/módulos anteriores:

Tabela com as turmas oferecidas -Tabela com as turmas oferecidas -  1º Semestre 2019 1º Semestre 2019 

SEMESTRESEMESTRE ANOANO CURSOCURSO MÓDULOMÓDULO
1º1º 20192019 Técnico em EdificaçõesTécnico em Edificações I, II e IIII, II e III

Técnico em EnfermagemTécnico em Enfermagem I, II, III e IVI, II, III e IV
Técnico em Eletrotécnica Técnico em Eletrotécnica I, III e IVI, III e IV
Técnico em Informática Técnico em Informática IIIIII
Técnico em Desenvolvimento de SistemasTécnico em Desenvolvimento de Sistemas I e III e II
Técnico em Nutrição e DietéticaTécnico em Nutrição e Dietética I, II e IIII, II e III
Técnico em Mineração Técnico em Mineração I e IIII e III
Técnico em MetalurgiaTécnico em Metalurgia IIIIII
Técnico em QuímicaTécnico em Química I, III e IVI, III e IV
Ensino MédioEnsino Médio 1ª, 2ª e 3ª série (A, B e C)1ª, 2ª e 3ª série (A, B e C)
ETIM Desenvolvimento de SistemasETIM Desenvolvimento de Sistemas 1ª série1ª série
Etim InformáticaEtim Informática 2ª e 3ª série2ª e 3ª série
Etim Informática para InternetEtim Informática para Internet 1ª e 3ª série1ª e 3ª série
Técnico em AdministraçãoTécnico em Administração I, II e IIII, II e III
Técnico em LogísticaTécnico em Logística IIII

Tabela com as turmas oferecidas -Tabela com as turmas oferecidas -  2º Semestre 2019 2º Semestre 2019 

  

SEMESTRESEMESTRE ANOANO CURSOCURSO MÓDULOMÓDULO
2º2º 20192019 Técnico em EdificaçõesTécnico em Edificações I, II e IIII, II e III

Técnico em EnfermagemTécnico em Enfermagem I, II, III e IVI, II, III e IV
Técnico em Eletrotécnica Técnico em Eletrotécnica I, II e IVI, II e IV
Técnico em Desenvolvimento deTécnico em Desenvolvimento de
SistemasSistemas

I, II e IIII, II e III

Técnico em Nutrição e DietéticaTécnico em Nutrição e Dietética I, II e IIII, II e III
Técnico em Mineração Técnico em Mineração I e III e II
Técnico em MetalurgiaTécnico em Metalurgia II
Técnico em QuímicaTécnico em Química I, II e IVI, II e IV
Ensino MédioEnsino Médio 1ª, 2ª e 3ª série (A, B e C)1ª, 2ª e 3ª série (A, B e C)
ETIM Desenvolvimento de SistemasETIM Desenvolvimento de Sistemas1ª série1ª série
Etim InformáticaEtim Informática 2ª e 3ª série2ª e 3ª série
Etim Informática para InternetEtim Informática para Internet 1ª e 3ª série1ª e 3ª série
Técnico em AdministraçãoTécnico em Administração I, II e IIII, II e III
Técnico em LogísticaTécnico em Logística IIIIII
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Atendendo o disposto no Memorando Nº 051/2018 – CETEC, São Paulo 30 de novembro de 2018.Atendendo o disposto no Memorando Nº 051/2018 – CETEC, São Paulo 30 de novembro de 2018.

Quadro com dos dados dos cursos, conforme solicitado para a elaboração do Projeto CoordenaçãoQuadro com dos dados dos cursos, conforme solicitado para a elaboração do Projeto Coordenação
Pedagógica e Orientação Educacional – 2019Pedagógica e Orientação Educacional – 2019

Técnico em MineraçãoTécnico em Mineração

1º Módulo1º Módulo

(1º Semestre 2018)(1º Semestre 2018)

  

Entrada - 1º MóduloEntrada - 1º Módulo

(1º Semestre 2018)(1º Semestre 2018)

4040

Entrada - 2º MóduloEntrada - 2º Módulo

(2º Semestre 2018)(2º Semestre 2018)

3939

Perda - 1º MóduloPerda - 1º Módulo

2,50%2,50%

2º Módulo2º Módulo

(1º Semestre 2018)(1º Semestre 2018)

  

Entrada - 2º MóduloEntrada - 2º Módulo

(1º Semestre 2018)(1º Semestre 2018)

3939

Entrada - 3º MóduloEntrada - 3º Módulo

(2º Semestre 2018)(2º Semestre 2018)

2121

Perda - 2º MóduloPerda - 2º Módulo

46,15%46,15%

  
3º Módulo3º Módulo

(2º Semestre 2017)(2º Semestre 2017)

  

Entrada - 3º MóduloEntrada - 3º Módulo

(2º Semestre 2017)(2º Semestre 2017)

2020

Saída - 3º MóduloSaída - 3º Módulo

(2º Semestre 2017)(2º Semestre 2017)

1919

Perda - 3º MóduloPerda - 3º Módulo

5,00%5,00%

  
        
Técnico em Nutrição e DietéticaTécnico em Nutrição e Dietética
1º Módulo1º Módulo

(1º Semestre 2018)(1º Semestre 2018)

Entrada - 1º MóduloEntrada - 1º Módulo

(1º Semestre 2018)(1º Semestre 2018)

Entrada - 2º MóduloEntrada - 2º Módulo

(2º Semestre 2018)(2º Semestre 2018)

Perda - 1º MóduloPerda - 1º Módulo

22,50%22,50%
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4040 3131
2º Módulo2º Módulo

(1º Semestre 2018)(1º Semestre 2018)

Entrada - 2º MóduloEntrada - 2º Módulo

(1º Semestre 2018)(1º Semestre 2018)

3636

Entrada - 3º MóduloEntrada - 3º Módulo

(2º Semestre 2018)(2º Semestre 2018)

2727

Perda - 2º MóduloPerda - 2º Módulo

25,00%25,00%

3º Módulo3º Módulo

(1º Semestre 2018)(1º Semestre 2018)

Entrada - 3º MóduloEntrada - 3º Módulo

(1º Semestre 2018)(1º Semestre 2018)

2626

Saída - 3º MóduloSaída - 3º Módulo

(1º Semestre 2018)(1º Semestre 2018)

2323

Perda - 3º MóduloPerda - 3º Módulo

11,54%11,54%

        
Técnico em EdificaçõesTécnico em Edificações
1º Módulo1º Módulo

(1º Semestre 2018)(1º Semestre 2018)

Entrada - 1º MóduloEntrada - 1º Módulo

(1º Semestre 2018)(1º Semestre 2018)

4040

Entrada - 2º MóduloEntrada - 2º Módulo

(2º Semestre 2018)(2º Semestre 2018)

3131

Perda - 1º MóduloPerda - 1º Módulo

22,5%22,5%

2º Módulo2º Módulo

(1º Semestre 2018)(1º Semestre 2018)

Entrada - 2º MóduloEntrada - 2º Módulo

(1º Semestre 2018)(1º Semestre 2018)

3333

Entrada - 3º MóduloEntrada - 3º Módulo

(2º Semestre 2018)(2º Semestre 2018)

3131

Perda - 2º MóduloPerda - 2º Módulo

6,06%6,06%

3º Módulo3º Módulo

(1º Semestre 2018)(1º Semestre 2018)

Entrada - 3º MóduloEntrada - 3º Módulo

(1º Semestre 2018)(1º Semestre 2018)

3131

Saída - 3º MóduloSaída - 3º Módulo

(1º Semestre 2018)(1º Semestre 2018)

2626

Perda - 3º MóduloPerda - 3º Módulo

16,12%16,12%

  
        
Técnico em MetalurgiaTécnico em Metalurgia
1º Módulo1º Módulo

(1º Semestre 2018)(1º Semestre 2018)

Entrada - 1º MóduloEntrada - 1º Módulo

(1º Semestre 2018)(1º Semestre 2018)

4040

Entrada - 2º MóduloEntrada - 2º Módulo

(2º Semestre 2018)(2º Semestre 2018)

3434

Perda - 1º MóduloPerda - 1º Módulo

15%15%

2º Módulo2º Módulo

(1º Semestre 2018)(1º Semestre 2018)

Entrada - 2º MóduloEntrada - 2º Módulo

(1º Semestre 2018)(1º Semestre 2018)

3434

Entrada - 3º MóduloEntrada - 3º Módulo

(2º Semestre 2017)(2º Semestre 2017)

2323

Perda - 2º MóduloPerda - 2º Módulo

32,35%32,35%

3º Módulo3º Módulo

(2º Semestre 2017)(2º Semestre 2017)

Entrada - 3º MóduloEntrada - 3º Módulo

(2º Semestre 2017)(2º Semestre 2017)

2323

Saída - 3º MóduloSaída - 3º Módulo

(2º Semestre 2017)(2º Semestre 2017)

1818

Perda - 3º MóduloPerda - 3º Módulo

21,73%21,73%

        
Técnico em InformáticaTécnico em Informática
3º Módulo3º Módulo

(1º Semestre 2018)(1º Semestre 2018)

Entrada - 3º MóduloEntrada - 3º Módulo

(1º Semestre 2018)(1º Semestre 2018)

Saída - 3º MóduloSaída - 3º Módulo

(1º Semestre 2018)(1º Semestre 2018)

Perda - 3º MóduloPerda - 3º Módulo

16,21%16,21%
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3737 3131
        
Técnico em EnfermagemTécnico em Enfermagem
1º Módulo1º Módulo

(1º Semestre 2018)(1º Semestre 2018)

Entrada - 1º MóduloEntrada - 1º Módulo

(1º Semestre 2018)(1º Semestre 2018)

4040

Entrada - 2º MóduloEntrada - 2º Módulo

(2º Semestre 2018)(2º Semestre 2018)

3636

Perda - 1º MóduloPerda - 1º Módulo

10,0%10,0%

2º Módulo2º Módulo

(1º Semestre 2018)(1º Semestre 2018)

Entrada - 2º MóduloEntrada - 2º Módulo

(1º Semestre 2018)(1º Semestre 2018)

3737

Entrada - 3º MóduloEntrada - 3º Módulo

(2º Semestre 2018)(2º Semestre 2018)

3636

Perda - 2º MóduloPerda - 2º Módulo

2,70%2,70%

3º Módulo3º Módulo

(1º Semestre 2018)(1º Semestre 2018)

Entrada - 3º MóduloEntrada - 3º Módulo

(1º Semestre 2018)(1º Semestre 2018)

3939

Entrada - 4º MóduloEntrada - 4º Módulo

(2º Semestre 2018)(2º Semestre 2018)

3232

Perda - 3º MóduloPerda - 3º Módulo

17,94%17,94%

4º Módulo4º Módulo

(1º Semestre 2018)(1º Semestre 2018)

Entrada - 4º MóduloEntrada - 4º Módulo

(1º Semestre 2018)(1º Semestre 2018)

2828

Saída - 4º MóduloSaída - 4º Módulo

(1º Semestre 2018)(1º Semestre 2018)

2727

Perda - 4º MóduloPerda - 4º Módulo

3,57%3,57%

        
Técnico em QuímicaTécnico em Química
1º Módulo1º Módulo

(1º Semestre 2018)(1º Semestre 2018)

Entrada - 1º MóduloEntrada - 1º Módulo

(1º Semestre 2018)(1º Semestre 2018)

4040

Entrada - 2º MóduloEntrada - 2º Módulo

(2º Semestre 2018)(2º Semestre 2018)

3737

Perda - 1º MóduloPerda - 1º Módulo

7,5%7,5%

  
2º Módulo2º Módulo

(1º Semestre 2018)(1º Semestre 2018)

Entrada - 2º MóduloEntrada - 2º Módulo

(1º Semestre 2018)(1º Semestre 2018)

3232

Entrada - 3º MóduloEntrada - 3º Módulo

(2º Semestre 2018)(2º Semestre 2018)

2525

Perda - 2º MóduloPerda - 2º Módulo

21,87%21,87%

3º Módulo3º Módulo

(1º Semestre 2018)(1º Semestre 2018)

Entrada - 3º MóduloEntrada - 3º Módulo

(1º Semestre 2018)(1º Semestre 2018)

3434

Entrada - 4º MóduloEntrada - 4º Módulo

(2º Semestre 2018)(2º Semestre 2018)

3131

Perda - 3º MóduloPerda - 3º Módulo

8,82%8,82%

4º Módulo4º Módulo

(2º Semestre 2017)(2º Semestre 2017)

Entrada - 4º MóduloEntrada - 4º Módulo

(2º Semestre 2017)(2º Semestre 2017)

2424

Saída - 4º MóduloSaída - 4º Módulo

(2º Semestre 2017)(2º Semestre 2017)

2121

Perda - 4º MóduloPerda - 4º Módulo

12,5%12,5%

        
Técnico em EletrotécnicaTécnico em Eletrotécnica
1º Módulo1º Módulo

(1º Semestre 2018)(1º Semestre 2018)

Entrada - 1º MóduloEntrada - 1º Módulo

(1º Semestre 2018)(1º Semestre 2018)

Entrada - 2º MóduloEntrada - 2º Módulo

(2º Semestre 2018)(2º Semestre 2018)

Perda - 1º MóduloPerda - 1º Módulo

0%0%
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4040 4040
2º Módulo2º Módulo

(1º Semestre 2018)(1º Semestre 2018)

Entrada - 2º MóduloEntrada - 2º Módulo

(1º Semestre 2018)(1º Semestre 2018)

3232

Entrada - 3º MóduloEntrada - 3º Módulo

(2º Semestre 2018)(2º Semestre 2018)

2828

Perda - 2º MóduloPerda - 2º Módulo

12,5%12,5%

  
3º Módulo3º Módulo

(1º Semestre 2018)(1º Semestre 2018)

Entrada - 3º MóduloEntrada - 3º Módulo

(1º Semestre 2018)(1º Semestre 2018)

3939

Entrada - 4º MóduloEntrada - 4º Módulo

(1º Semestre 2018)(1º Semestre 2018)

3434

Perda - 3º MóduloPerda - 3º Módulo

12,82%12,82%

4º Módulo4º Módulo

(2º Semestre 2017)(2º Semestre 2017)

Entrada - 4º MóduloEntrada - 4º Módulo

(2º Semestre 2017)(2º Semestre 2017)

3434

Saída - 4º MóduloSaída - 4º Módulo

(2º Semestre 2017)(2º Semestre 2017)

3030

Perda - 4º MóduloPerda - 4º Módulo

11,76%11,76%

  

Ensino Médio  -“A”Ensino Médio  -“A”
1ª série1ª série

20172017

Entrada – 1ª sérieEntrada – 1ª série

20172017

4040

Entrada – 2ª sérieEntrada – 2ª série

20182018

4040

Perda - 1º sériePerda - 1º série

0%0%

2ª série2ª série

20172017

Entrada – 2ª sérieEntrada – 2ª série

20172017

4040

Entrada – 3ª sérieEntrada – 3ª série

20182018

4040

Perda - 2º sériePerda - 2º série

0%0%

3ª série3ª série

 2017 2017

Entrada – 3ª sérieEntrada – 3ª série

20172017

4040

Saída – 3ª sérieSaída – 3ª série

20172017

4040

Perda – 3ª sériePerda – 3ª série

0%0%

        
Ensino Médio  -“B”Ensino Médio  -“B”
1ª série1ª série

20172017

Entrada – 1ª sérieEntrada – 1ª série

20172017

4040

Entrada – 2ª sérieEntrada – 2ª série

20182018

4040

Perda - 1º sériePerda - 1º série

0%0%

2ª série2ª série

20172017

Entrada – 2ª sérieEntrada – 2ª série

20172017

4040

Entrada – 3ª sérieEntrada – 3ª série

20182018

4040

Perda - 2º sériePerda - 2º série

0%0%

3ª série3ª série

 2017 2017

Entrada – 3ª sérieEntrada – 3ª série

20172017

Saída – 3ª sérieSaída – 3ª série

20172017

Perda – 3ª sériePerda – 3ª série

0%0%
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4040 4040
        
Ensino Médio  -“C”Ensino Médio  -“C”
1ª série1ª série

20172017

Entrada – 1ª sérieEntrada – 1ª série

20172017

4040

Entrada – 2ª sérieEntrada – 2ª série

20182018

4040

Perda - 1º sériePerda - 1º série

0%0%

2ª série2ª série

20172017

Entrada – 2ª sérieEntrada – 2ª série

20172017

4040

Entrada – 3ª sérieEntrada – 3ª série

20182018

4040

Perda - 2º sériePerda - 2º série

0%0%

3ª série3ª série

 2017 2017

Entrada – 3ª sérieEntrada – 3ª série

20172017

4040

Saída – 3ª sérieSaída – 3ª série

20172017

4040

Perda – 3ª sériePerda – 3ª série

0%0%

        
        
ETIM Informática ETIM Informática 
1ª série1ª série

20172017

Entrada – 1ª sérieEntrada – 1ª série

20172017

4040

Entrada – 2ª sérieEntrada – 2ª série

20182018

3636

Perda - 1º sériePerda - 1º série

10,0%10,0%

2ª série2ª série

20172017

Entrada – 2ª sérieEntrada – 2ª série

20172017

3636

Entrada – 3ª sérieEntrada – 3ª série

20182018

3232

Perda - 2º sériePerda - 2º série

11,11%11,11%

3ª série3ª série

 2017 2017

Entrada – 3ª sérieEntrada – 3ª série

20172017

3939

Saída – 3ª sérieSaída – 3ª série

20172017

3535

Perda – 3ª sériePerda – 3ª série

10,0%10,0%

        

Os cursos/módulos objetos de estudos em 2019 serão:Os cursos/módulos objetos de estudos em 2019 serão:

CursosCursos 1º Semestre1º Semestre   2º Semestre2º Semestre
Módulo /SérieMódulo /Série   Módulo /SérieMódulo /Série
II IIII IIIIII IVIV   II IIII IIIIII IVIV

Técnico em Nutrição eTécnico em Nutrição e
DietéticaDietética

xx xx       xx XX     

Técnico em MineraçãoTécnico em Mineração             XX     
Técnico em EdificaçõesTécnico em Edificações xx   xx     xx   XX   
Técnico em MetalurgiaTécnico em Metalurgia     xx     xx       
Técnico em InformáticaTécnico em Informática     XX             
Técnico em Enfermagem Técnico em Enfermagem     XX         XX   
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Técnico em QuímicaTécnico em Química             xx     
                    

Portanto, este projeto busca contextualizar os reais motivos do “não aprender” em consonância com a “evasão” ePortanto, 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” seidentificar 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,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 alunoconsequentemente, 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 deconstruirá 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 etrabalho. 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 ensinoobtendo 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 demandasmédio 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 asprofissionais e sociais do mundo contemporâneo”, podendo se pressupor um possível impacto positivo sobre as
perdas.perdas.

Nesta perspectiva, o presente projeto se justifica, uma vez que considerado o papel do Coordenador Pedagógico eNesta 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 emas 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 pedagógicoconjunto 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 deimplica 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. maior qualidade, satisfação discente, comprometimento docente e consequente permanência do aluno. 

  

  

  

  

  

  

MetodologiaMetodologia

A metodologia de desenvolvimento deste projeto focará na coleta, na sistematização, na análise das informaçõesA 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, dada 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:Coordenação de Curso, da Direção da Unidade e da CETEC com base, principalmente, nos cursos/módulos:

Os cursos/módulos objetos de estudos em 2019 serão:Os cursos/módulos objetos de estudos em 2019 serão:

CursosCursos 1º Semestre1º Semestre   2º Semestre2º Semestre
Módulo /SérieMódulo /Série   Módulo /SérieMódulo /Série
II IIII IIIIII IVIV   II IIII IIIIII IVIV

Técnico em Nutrição eTécnico em Nutrição e
DietéticaDietética

xx xx       xx XX     

Técnico em MineraçãoTécnico em Mineração             XX     
Técnico em EdificaçõesTécnico em Edificações xx   xx     xx   XX   
Técnico em MetalurgiaTécnico em Metalurgia     xx     xx       
Técnico em InformáticaTécnico em Informática     XX             
Técnico em Enfermagem Técnico em Enfermagem     XX         XX   
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Técnico em QuímicaTécnico em Química             xx     
                    

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

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

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

Mapear, sistematizar, instruir e avaliar o desenvolvimento das Progressões ParciaisMapear, sistematizar, instruir e avaliar o desenvolvimento das Progressões Parciais

  

Ações de MonitoramentoAções de Monitoramento

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

Monitorar e interpretar os resultados de formações continuadas de docentes, realizadas nas reuniões pedagógicas.Monitorar e interpretar os resultados de formações continuadas de docentes, realizadas nas reuniões pedagógicas.

Acompanhar e avaliar resultados de projetos interdisciplinares desenvolvidos nas habilitações técnicas modularesAcompanhar e avaliar resultados de projetos interdisciplinares desenvolvidos nas habilitações técnicas modulares
e integradas.e integradas.

  

Ações de DevolutivaAções de Devolutiva

 As devolutivas serão repassadas aos coordenadores através de planilhas e gráficos, através de e-mails e estudadas 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;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 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 asturma, para melhoria da qualidade de ensino, conforme questionário aplicado, bem como verificar se as
considerações feitas por eles estão sendo trabalhadas.considerações feitas por eles estão sendo trabalhadas.

  

Ações de IntervençãoAções de Intervenção

 Os resultados que apresentam necessidades de intervenção serão trabalhados junto com os docentes, Os resultados que apresentam necessidades de intervenção serão trabalhados junto com os docentes,
individualmente, através de replanejamento para melhoria da qualidade de ensino;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 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 semestre.atividade será realizada nas Reuniões Pedagógicas do 1º e 2º semestre.
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Resultados esperadosResultados esperados

Parte superior do formulárioParte superior do formulário

Ao término da execução do projeto espera-se:Ao término da execução do projeto espera-se:

Reduzir em 50% as perdas nos cursos/módulos em comparação às turmas utilizadas comoReduzir em 50% as perdas nos cursos/módulos em comparação às turmas utilizadas como
referência para elaboração do projeto até o final do primeiro e segundo semestre de 2019,referência para elaboração do projeto até o final do primeiro e segundo semestre de 2019,
conforme tabela abaixo:conforme tabela abaixo:

Os cursos/módulos objetos de estudos em 2019 serão:Os cursos/módulos objetos de estudos em 2019 serão:

CursosCursos 1º Semestre1º Semestre   2º Semestre2º Semestre
Módulo /SérieMódulo /Série   Módulo /SérieMódulo /Série
II IIII IIIIII IVIV   II IIII IIIIII IVIV

Técnico em Nutrição eTécnico em Nutrição e
DietéticaDietética

xx xx       xx XX     

Técnico em MineraçãoTécnico em Mineração             XX     
Técnico em EdificaçõesTécnico em Edificações xx   xx     xx   XX   
Técnico em MetalurgiaTécnico em Metalurgia     xx     xx       
Técnico em InformáticaTécnico em Informática     XX             
Técnico em Enfermagem Técnico em Enfermagem     XX         XX   
Técnico em QuímicaTécnico em Química             xx     
                    
 Aprimorar a metodologia de acompanhamento das práticas pedagógicas, definindo meios e Aprimorar a metodologia de acompanhamento das práticas pedagógicas, definindo meios e
procedimentos que propiciem o acompanhamento sistemático das ações de ensino eprocedimentos que propiciem o acompanhamento sistemático das ações de ensino e
aprendizagem de 100% das turmas da unidade escolar no ano de 2019.aprendizagem de 100% das turmas da unidade escolar no ano de 2019.

Acompanhar, em conjunto com a orientação educacional e coordenações de curso, as ausênciasAcompanhar, em conjunto com a orientação educacional e coordenações de curso, as ausências
e identificar 100% das desistências ocorridas no primeiro mês de aulas para propiciar ae identificar 100% das desistências ocorridas no primeiro mês de aulas para propiciar a
realização de novas matrículas nas vagas que sejam abertas por desistência nesse período. realização de novas matrículas nas vagas que sejam abertas por desistência nesse período. 

Ter acompanhado e subsidiado, em parceria com o ATA, 100% dos coordenadores de curso naTer acompanhado e subsidiado, em parceria com o ATA, 100% dos coordenadores de curso na
realização de pelo menos uma palestra, evento ou visita técnica por semestre em 2019 pararealização de pelo menos uma palestra, evento ou visita técnica por semestre em 2019 para
todas as turmas de todos os cursos técnicos.todas as turmas de todos os cursos técnicos.

Obter em cada um dos semestre letivos um relatório que indique as lacunas da aprendizagem deObter em cada um dos semestre letivos um relatório que indique as lacunas da aprendizagem de
100% dos discentes ingressantes que possa favorecer o planejamento e ação docentes.100% dos discentes ingressantes que possa favorecer o planejamento e ação docentes.

Sistematizar o acompanhamento das práticas inovadoras de ensino em 100% dos cursos daSistematizar o acompanhamento das práticas inovadoras de ensino em 100% dos cursos da
unidade, apresentando-as em cada uma das reuniões pedagógicas e sistematizando suaunidade, apresentando-as em cada uma das reuniões pedagógicas e sistematizando sua
consolidação em um relatório por semestre em 2019 que permita o acesso a todos os docentes.consolidação em um relatório por semestre em 2019 que permita o acesso a todos os docentes.

Desenvolver ao menos uma ação de capacitação em cada uma das reuniões pedagógicasDesenvolver ao menos uma ação de capacitação em cada uma das reuniões pedagógicas
previstas, atingindo no mínimo 75% dos docentes, com foco em interdisciplinaridade, avaliaçãoprevistas, atingindo no mínimo 75% dos docentes, com foco em interdisciplinaridade, avaliação
por competências e recuperação contínua.por competências e recuperação contínua.

Possuir ao final de cada semestre de 2019 um relatório que identifique as causas de evasão ePossuir ao final de cada semestre de 2019 um relatório que identifique as causas de evasão e
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propicie à coordenação pedagógica orientar e auxiliar coordenadores de curso e docentes empropicie à coordenação pedagógica orientar e auxiliar coordenadores de curso e docentes em
seu combate.seu combate.

  

                  

              

              
  

  

  

  

AtividadesAtividades

TítuloTítulo InícioInício FimFim StatusStatus
Reunião de Planejamento Reunião de Planejamento 01/02/201901/02/2019 02/02/201902/02/2019 Não finalizadoNão finalizado

Acompanhar o Diretor daAcompanhar o Diretor da
ETEC na condução da 1ªETEC na condução da 1ª
Reunião de Planejamento .Reunião de Planejamento .

Dar suporte aDar suporte a
Orientadora EducacionalOrientadora Educacional
no acompanhamento dano acompanhamento da
frequência dos alunos,frequência dos alunos,
quinzenalmente.quinzenalmente.

04/02/201904/02/2019 15/02/201915/02/2019 Não finalizadoNão finalizado

Recepcionar os alunos naRecepcionar os alunos na
primeira semana do inícioprimeira semana do início
das aulasdas aulas

04/02/201904/02/2019 08/02/201908/02/2019 Não finalizadoNão finalizado

Recepcionar, em conjuntoRecepcionar, em conjunto
com os Coordenadores decom os Coordenadores de
Curso, os alunos na 1ªCurso, os alunos na 1ª
semana, esclarecendo ossemana, esclarecendo os
objetivos e propostaobjetivos e proposta
curricular de cadacurricular de cada
habilitação, procedimentoshabilitação, procedimentos
didáticos utilizados para odidáticos utilizados para o
desenvolvimento dedesenvolvimento de
competências e habilidades,competências e habilidades,
sistema de avaliação esistema de avaliação e
critérios de desempenho,critérios de desempenho,
metodologia de recuperaçãometodologia de recuperação
da aprendizagem e mercadoda aprendizagem e mercado
de trabalho para ode trabalho para o
profissional técnicoprofissional técnico
formado.formado.
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Reunião da Direção comReunião da Direção com
Coordenação.Coordenação.

05/02/201905/02/2019 05/02/201905/02/2019 Não finalizadoNão finalizado

Reunião da Direção comReunião da Direção com
Coordenação.- diasCoordenação.- dias
05/02/201905/02/2019
Desenvolvimento deDesenvolvimento de
atividades técnicoatividades técnico
pedagógicas.pedagógicas.

Reunião da Direção com aReunião da Direção com a
CoordenaçãoCoordenação

12/02/201912/02/2019 12/02/201912/02/2019 Não finalizadoNão finalizado

Reunião da Direção comReunião da Direção com
CoordenaçãoCoordenação
Desenvolvimento deDesenvolvimento de
atividades técnicoatividades técnico
pedagógicas.pedagógicas.

Dar suporte aDar suporte a
Orientadora EducacionalOrientadora Educacional
no acompanhamento dano acompanhamento da
frequência dos alunos,frequência dos alunos,
quinzenalmente.quinzenalmente.

18/02/201918/02/2019 01/03/201901/03/2019 Não finalizadoNão finalizado

Participar de reunião comParticipar de reunião com
os representantes de classeos representantes de classe

18/02/201918/02/2019 22/02/201922/02/2019 Não finalizadoNão finalizado

Participar de reunião com osParticipar de reunião com os
representantes de classerepresentantes de classe
buscando feedback do cursobuscando feedback do curso
(processo de ensino e(processo de ensino e
aprendizagem)aprendizagem)

Reunião da Direção com aReunião da Direção com a
CoordenaçãoCoordenação

19/02/201919/02/2019 19/02/201919/02/2019 Não finalizadoNão finalizado

Reunião da Direção comReunião da Direção com
CoordenaçãoCoordenação
Desenvolvimento deDesenvolvimento de
atividades técnicoatividades técnico
pedagógicas.pedagógicas.

Reunião da Direção com aReunião da Direção com a
CoordenaçãoCoordenação

26/02/201926/02/2019 26/02/201926/02/2019 Não finalizadoNão finalizado

Reunião da Direção comReunião da Direção com
CoordenaçãoCoordenação
Desenvolvimento deDesenvolvimento de
atividades técnicoatividades técnico
pedagógicas.pedagógicas.

Mapear, sistematizar,Mapear, sistematizar,
instruir e avaliar oinstruir e avaliar o
desenvolvimento dasdesenvolvimento das
Progressões ParciaisProgressões Parciais

04/03/201904/03/2019 15/03/201915/03/2019 Não finalizadoNão finalizado

Mapear, sistematizar,Mapear, sistematizar,
instruir e avaliar oinstruir e avaliar o
desenvolvimento dasdesenvolvimento das
Progressões Parciais e suasProgressões Parciais e suas
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contribuições para ocontribuições para o
desenvolvimento dedesenvolvimento de
competências nos alunos;competências nos alunos;

Acompanhar as atividadesAcompanhar as atividades
desenvolvidas emdesenvolvidas em
parcerias com empresasparcerias com empresas

04/03/201904/03/2019 15/03/201915/03/2019 Não finalizadoNão finalizado

Estruturar o fazerEstruturar o fazer
pedagógico, em conjuntopedagógico, em conjunto
com o ATA ecom o ATA e
Coordenadores de Curso,Coordenadores de Curso,
intensificando ações intra eintensificando ações intra e
extracurriculares queextracurriculares que
conectem escola e empresa,conectem escola e empresa,
redimensionando espaços deredimensionando espaços de
aprendizagem e propiciandoaprendizagem e propiciando
a criação de ambientes dea criação de ambientes de
interação profissional.interação profissional.

Dar suporte aDar suporte a
Orientadora EducacionalOrientadora Educacional
no acompanhamento dano acompanhamento da
frequência dos alunos,frequência dos alunos,
quinzenalmente.quinzenalmente.

04/03/201904/03/2019 15/03/201915/03/2019 Não finalizadoNão finalizado

Organizar atividades deOrganizar atividades de
enriquecimento curricularenriquecimento curricular

04/03/201904/03/2019 15/03/201915/03/2019 Não finalizadoNão finalizado

Organizar, em conjunto comOrganizar, em conjunto com
os demais membros daos demais membros da
equipe pedagógica: visitasequipe pedagógica: visitas
técnicas, palestras comtécnicas, palestras com
profissionais especializados,profissionais especializados,
workshops, fóruns,workshops, fóruns,
encontros, seminários, eencontros, seminários, e
outras ações que contribuamoutras ações que contribuam
para o fortalecimento dessaspara o fortalecimento dessas
relações entre escola erelações entre escola e
empresa, trazendo novas eempresa, trazendo novas e
significantes concepções designificantes concepções de
como entender educaçãocomo entender educação
profissional;profissional;

Promover estratégias dePromover estratégias de
recuperação contínuarecuperação contínua

11/03/201911/03/2019 22/03/201922/03/2019 Não finalizadoNão finalizado

Reestruturar e aprofundar oReestruturar e aprofundar o
conhecimento docenteconhecimento docente
quanto a estratégias dequanto a estratégias de
recuperação darecuperação da
aprendizagem, por meio deaprendizagem, por meio de
orientação,orientação,
acompanhamento eacompanhamento e
formação, alinhando aformação, alinhando a
prática às normasprática às normas
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institucionais e,institucionais e,
devidamente, expressas nosdevidamente, expressas nos
Planos de TrabalhoPlanos de Trabalho
Docente.Docente.

Orientar os docentes naOrientar os docentes na
elaboração e avaliaçõeselaboração e avaliações
adequadas adequadas 

11/03/201911/03/2019 22/03/201922/03/2019 Não finalizadoNão finalizado

Monitorar, analisar eMonitorar, analisar e
interpretar resultados dasinterpretar resultados das
avaliações aplicadas,avaliações aplicadas,
assegurando sua elaboraçãoassegurando sua elaboração
para verificação dopara verificação do
desenvolvimento dedesenvolvimento de
competências e habilidadescompetências e habilidades
previstas nos Planos deprevistas nos Planos de
Curso.Curso.

Reunião Pedagógica comReunião Pedagógica com
ênfase em formaçãoênfase em formação
continuadacontinuada

16/03/201916/03/2019 16/03/201916/03/2019 Não finalizadoNão finalizado

Organizar formaçãoOrganizar formação
continuada para os docentescontinuada para os docentes
com foco na definição ecom foco na definição e
utilização de métodos,utilização de métodos,
técnicas, estratégias etécnicas, estratégias e
recursos de ensino,recursos de ensino,
avaliação por competências,avaliação por competências,
recuperação contínua erecuperação contínua e
reflexão sobre suas práticasreflexão sobre suas práticas
e trabalho diário;e trabalho diário;

Monitorar e interpretar osMonitorar e interpretar os
resultados de formaçõesresultados de formações
continuadas de docentescontinuadas de docentes

16/03/201916/03/2019 16/03/201916/03/2019 Não finalizadoNão finalizado

Monitorar e interpretar osMonitorar e interpretar os
resultados de formaçõesresultados de formações
continuadas de docentescontinuadas de docentes

Auxiliar na organizaçãoAuxiliar na organização
de Reuniões de Cursode Reuniões de Curso

18/03/201918/03/2019 22/03/201922/03/2019 Não finalizadoNão finalizado

Auxiliar na organização deAuxiliar na organização de
reuniões de curso entre osreuniões de curso entre os
docentes e coordenadoresdocentes e coordenadores
para troca de experiênciaspara troca de experiências

Dar suporte aDar suporte a
Orientadora EducacionalOrientadora Educacional
no acompanhamento dano acompanhamento da
frequência dos alunos,frequência dos alunos,
quinzenalmente.quinzenalmente.

18/03/201918/03/2019 29/03/201929/03/2019 Não finalizadoNão finalizado

Dar suporte aDar suporte a
Orientadora EducacionalOrientadora Educacional
no acompanhamento dano acompanhamento da

01/04/201901/04/2019 12/04/201912/04/2019 Não finalizadoNão finalizado
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frequência dos alunos,frequência dos alunos,
quinzenalmente.quinzenalmente.

Dar suporte a OrientadoraDar suporte a Orientadora
Educacional noEducacional no
acompanhamento daacompanhamento da
frequência dos alunos,frequência dos alunos,
quinzenalmente.quinzenalmente.

Promover estratégias dePromover estratégias de
recuperação contínuarecuperação contínua

01/04/201901/04/2019 12/04/201912/04/2019 Não finalizadoNão finalizado

Reestruturar e aprofundar oReestruturar e aprofundar o
conhecimento docenteconhecimento docente
quanto a estratégias dequanto a estratégias de
recuperação darecuperação da
aprendizagem, por meio deaprendizagem, por meio de
orientação,orientação,
acompanhamento eacompanhamento e
formação, alinhando aformação, alinhando a
prática às normasprática às normas
institucionais e,institucionais e,
devidamente, expressas nosdevidamente, expressas nos
Planos de TrabalhoPlanos de Trabalho
Docente.Docente.

Orientar os docentes naOrientar os docentes na
elaboração de avaliaçõeselaboração de avaliações
adequadas adequadas 

01/04/201901/04/2019 12/04/201912/04/2019 Não finalizadoNão finalizado

Monitorar, analisar eMonitorar, analisar e
interpretar resultados dasinterpretar resultados das
avaliações aplicadas,avaliações aplicadas,
assegurando sua elaboraçãoassegurando sua elaboração
para verificação dopara verificação do
desenvolvimento dedesenvolvimento de
competências e habilidadescompetências e habilidades
previstas nos Planos deprevistas nos Planos de
Curso.Curso.

Dar suporte aDar suporte a
Orientadora EducacionalOrientadora Educacional
no acompanhamento dano acompanhamento da
frequência dos alunos,frequência dos alunos,
quinzenalmente.quinzenalmente.

15/04/201915/04/2019 26/04/201926/04/2019 Não finalizadoNão finalizado

Organização eOrganização e
participação na Reuniãoparticipação na Reunião
de Conselho de Classede Conselho de Classe
Intermediário comIntermediário com
participação de alunos participação de alunos 

27/04/201927/04/2019 27/04/201927/04/2019 Não finalizadoNão finalizado

Dar suporte aDar suporte a
Orientadora EducacionalOrientadora Educacional
no acompanhamento dano acompanhamento da
frequência dos alunos,frequência dos alunos,

29/04/201929/04/2019 10/05/201910/05/2019 Não finalizadoNão finalizado
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quinzenalmente.quinzenalmente.

Organizar atividades deOrganizar atividades de
enriquecimento curricularenriquecimento curricular

02/05/201902/05/2019 10/05/201910/05/2019 Não finalizadoNão finalizado

Organizar, em conjunto comOrganizar, em conjunto com
os demais membros daos demais membros da
equipe pedagógica: visitasequipe pedagógica: visitas
técnicas, palestras comtécnicas, palestras com
profissionais especializados,profissionais especializados,
workshops, fóruns,workshops, fóruns,
encontros, seminários, eencontros, seminários, e
outras ações que contribuamoutras ações que contribuam
para o fortalecimento dessaspara o fortalecimento dessas
relações entre escola erelações entre escola e
empresa, trazendo novas eempresa, trazendo novas e
significantes concepções designificantes concepções de
como entender educaçãocomo entender educação
profissional;profissional;

Promover estratégias dePromover estratégias de
recuperação contínuarecuperação contínua

06/05/201906/05/2019 17/05/201917/05/2019 Não finalizadoNão finalizado

Reestruturar e aprofundar oReestruturar e aprofundar o
conhecimento docenteconhecimento docente
quanto a estratégias dequanto a estratégias de
recuperação darecuperação da
aprendizagem, por meio deaprendizagem, por meio de
orientação,orientação,
acompanhamento eacompanhamento e
formação, alinhando aformação, alinhando a
prática às normasprática às normas
institucionais e,institucionais e,
devidamente, expressas nosdevidamente, expressas nos
Planos de TrabalhoPlanos de Trabalho
Docente.Docente.

Acompanhar as atividadesAcompanhar as atividades
desenvolvidas emdesenvolvidas em
parcerias com empresasparcerias com empresas

06/05/201906/05/2019 17/05/201917/05/2019 Não finalizadoNão finalizado

Estruturar o fazerEstruturar o fazer
pedagógico, em conjuntopedagógico, em conjunto
com o ATA ecom o ATA e
Coordenadores de Curso,Coordenadores de Curso,
intensificando ações intra eintensificando ações intra e
extracurriculares queextracurriculares que
conectem escola e empresa,conectem escola e empresa,
redimensionando espaços deredimensionando espaços de
aprendizagem e propiciandoaprendizagem e propiciando
a criação de ambientes dea criação de ambientes de
interação profissional.interação profissional.

Orientar os docentes naOrientar os docentes na
elaboração de avaliaçõeselaboração de avaliações
adequadas adequadas 

06/05/201906/05/2019 17/05/201917/05/2019 Não finalizadoNão finalizado
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Monitorar, analisar eMonitorar, analisar e
interpretar resultados dasinterpretar resultados das
avaliações aplicadas,avaliações aplicadas,
assegurando sua elaboraçãoassegurando sua elaboração
para verificação dopara verificação do
desenvolvimento dedesenvolvimento de
competências e habilidadescompetências e habilidades
previstas nos Planos deprevistas nos Planos de
Curso.Curso.

Dar suporte aDar suporte a
Orientadora EducacionalOrientadora Educacional
no acompanhamento dano acompanhamento da
frequência dos alunos,frequência dos alunos,
quinzenalmente.quinzenalmente.

13/05/201913/05/2019 24/05/201924/05/2019 Não finalizadoNão finalizado

Orientação,Orientação,
acompanhamento eacompanhamento e
avaliação dos resultadosavaliação dos resultados
dos projetosdos projetos
interdisciplinaresinterdisciplinares

13/05/201913/05/2019 24/05/201924/05/2019 Não finalizadoNão finalizado

Orientar, acompanhar eOrientar, acompanhar e
avaliar resultados deavaliar resultados de
projetos interdisciplinaresprojetos interdisciplinares
desenvolvidos nasdesenvolvidos nas
habilitações técnicashabilitações técnicas
modulares e integradas, quemodulares e integradas, que
incentivem a participaçãoincentivem a participação
ativa dos alunos, o trabalhoativa dos alunos, o trabalho
em equipe, a pesquisa e oem equipe, a pesquisa e o
desenvolvimento dedesenvolvimento de
habilidades sociais ehabilidades sociais e
profissionais;profissionais;

Auxiliar na organizaçãoAuxiliar na organização
das Reuniões de Cursodas Reuniões de Curso

13/05/201913/05/2019 17/05/201917/05/2019 Não finalizadoNão finalizado

Auxiliar na organização deAuxiliar na organização de
reuniões de curso entre osreuniões de curso entre os
docentes e coordenadoresdocentes e coordenadores
para troca de experiências.para troca de experiências.

Mapear, sistematizar,Mapear, sistematizar,
instruir e avaliar oinstruir e avaliar o
desenvolvimento dasdesenvolvimento das
Progressões ParciaisProgressões Parciais

20/05/201920/05/2019 31/05/201931/05/2019 Não finalizadoNão finalizado

Mapear, sistematizar,Mapear, sistematizar,
instruir e avaliar oinstruir e avaliar o
desenvolvimento dasdesenvolvimento das
Progressões Parciais e suasProgressões Parciais e suas
contribuições para ocontribuições para o
desenvolvimento dedesenvolvimento de
competências nos alunos;competências nos alunos;

Participar da reunião comParticipar da reunião com 20/05/201920/05/2019 24/05/201924/05/2019 Não finalizadoNão finalizado
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os representantes doos representantes do
Grêmio Estudantil, juntoGrêmio Estudantil, junto
com a Orientaçãocom a Orientação
Educacional e professorEducacional e professor
de ADPMA.de ADPMA.

O Professor do componenteO Professor do componente
curricular de ADPMAcurricular de ADPMA
desenvolverá o projeto dedesenvolverá o projeto de
sustentabilidade na ETEC esustentabilidade na ETEC e
a Coordenação Pedagógicaa Coordenação Pedagógica
irá acompanhá-lo nairá acompanhá-lo na
execução.execução.

Dar suporte aDar suporte a
Orientadora EducacionalOrientadora Educacional
no acompanhamento dano acompanhamento da
frequência dos alunos,frequência dos alunos,
quinzenalmente.quinzenalmente.

27/05/201927/05/2019 07/06/201907/06/2019 Não finalizadoNão finalizado

Orientar, acompanhar eOrientar, acompanhar e
avaliar os resultados dosavaliar os resultados dos
projetos interdisciplinaresprojetos interdisciplinares

03/06/201903/06/2019 14/06/201914/06/2019 Não finalizadoNão finalizado

Orientar, acompanhar eOrientar, acompanhar e
avaliar resultados deavaliar resultados de
projetos interdisciplinaresprojetos interdisciplinares
desenvolvidos nasdesenvolvidos nas
habilitações técnicashabilitações técnicas
modulares e integradas, quemodulares e integradas, que
incentivem a participaçãoincentivem a participação
ativa dos alunos, o trabalhoativa dos alunos, o trabalho
em equipe, a pesquisa e oem equipe, a pesquisa e o
desenvolvimento dedesenvolvimento de
habilidades sociais ehabilidades sociais e
profissionais;profissionais;

Monitorar e interpretar osMonitorar e interpretar os
resultados de formaçõesresultados de formações
continuadas de docentescontinuadas de docentes

08/06/201908/06/2019 08/06/201908/06/2019 Não finalizadoNão finalizado

Monitorar e interpretar osMonitorar e interpretar os
resultados de formaçõesresultados de formações
continuadas de docentescontinuadas de docentes

Reunião Pedagógica comReunião Pedagógica com
ênfase em formaçãoênfase em formação
continuadacontinuada

08/06/201908/06/2019 08/06/201908/06/2019 Não finalizadoNão finalizado

Organizar formaçãoOrganizar formação
continuada para os docentescontinuada para os docentes
com foco na definição ecom foco na definição e
utilização de métodos,utilização de métodos,
técnicas, estratégias etécnicas, estratégias e
recursos de ensino,recursos de ensino,
avaliação por competências,avaliação por competências,
recuperação contínua erecuperação contínua e
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reflexão sobre suas práticasreflexão sobre suas práticas
e trabalho diário;e trabalho diário;

Dar suporte aDar suporte a
Orientadora EducacionalOrientadora Educacional
no acompanhamento dano acompanhamento da
frequência dos alunos,frequência dos alunos,
quinzenalmente.quinzenalmente.

10/06/201910/06/2019 21/06/201921/06/2019 Não finalizadoNão finalizado

Orientar os docentes naOrientar os docentes na
elaboração de avaliaçõeselaboração de avaliações
adequadas adequadas 

10/06/201910/06/2019 19/06/201919/06/2019 Não finalizadoNão finalizado

Monitorar, analisar eMonitorar, analisar e
interpretar resultados dasinterpretar resultados das
avaliações aplicadas,avaliações aplicadas,
assegurando sua elaboraçãoassegurando sua elaboração
para verificação dopara verificação do
desenvolvimento dedesenvolvimento de
competências e habilidadescompetências e habilidades
previstas nos Planos deprevistas nos Planos de
Curso.Curso.

Promover estratégias dePromover estratégias de
recuperação contínuarecuperação contínua

10/06/201910/06/2019 19/06/201919/06/2019 Não finalizadoNão finalizado

Reestruturar e aprofundar oReestruturar e aprofundar o
conhecimento docenteconhecimento docente
quanto a estratégias dequanto a estratégias de
recuperação darecuperação da
aprendizagem, por meio deaprendizagem, por meio de
orientação,orientação,
acompanhamento eacompanhamento e
formação, alinhando aformação, alinhando a
prática às normasprática às normas
institucionais e,institucionais e,
devidamente, expressas nosdevidamente, expressas nos
Planos de TrabalhoPlanos de Trabalho
Docente.Docente.

Auxiliar a DiretoraAuxiliar a Diretora
Acadêmica na organizaçãoAcadêmica na organização
de processos de vagasde processos de vagas
remanescentes remanescentes 

10/06/201910/06/2019 14/06/201914/06/2019 Não finalizadoNão finalizado

Auxiliar a DiretoraAuxiliar a Diretora
Acadêmica na organizaçãoAcadêmica na organização
de processos de vagasde processos de vagas
remanescentesremanescentes

Acompanhar as atividadesAcompanhar as atividades
desenvolvidas emdesenvolvidas em
parcerias com empresasparcerias com empresas

17/06/201917/06/2019 28/06/201928/06/2019 Não finalizadoNão finalizado

Estruturar o fazerEstruturar o fazer
pedagógico, em conjuntopedagógico, em conjunto
com o ATA ecom o ATA e
Coordenadores de Curso,Coordenadores de Curso,
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intensificando ações intra eintensificando ações intra e
extracurriculares queextracurriculares que
conectem escola e empresa,conectem escola e empresa,
redimensionando espaços deredimensionando espaços de
aprendizagem e propiciandoaprendizagem e propiciando
a criação de ambientes dea criação de ambientes de
interação profissional.interação profissional.

Dar suporte aDar suporte a
Orientadora EducacionalOrientadora Educacional
no acompanhamento dano acompanhamento da
frequência dos alunos,frequência dos alunos,
quinzenalmente.quinzenalmente.

24/06/201924/06/2019 05/07/201905/07/2019 Não finalizadoNão finalizado

Organização eOrganização e
participação na Reuniãoparticipação na Reunião
de Conselho de Classede Conselho de Classe
Final e ConselhoFinal e Conselho
Intermediário comIntermediário com
participação de alunos participação de alunos 

03/07/201903/07/2019 04/07/201904/07/2019 Não finalizadoNão finalizado

Organização e participaçãoOrganização e participação
na Reunião de Conselho dena Reunião de Conselho de
Classe Final e IntermediárioClasse Final e Intermediário
com participação de alunoscom participação de alunos

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

04/07/201904/07/2019 10/07/201910/07/2019 Não finalizadoNão finalizado

Acompanhar junto aAcompanhar junto a
Secretaria Acadêmica a osSecretaria Acadêmica a os
Pedidos de ReconsideraçãoPedidos de Reconsideração
e analisá-los Junto aose analisá-los Junto aos
docentes e coordenação dedocentes e coordenação de
curso.curso.

Gerenciar e analisar osGerenciar e analisar os
resultados dos projetosresultados dos projetos
pedagógicos previstos nopedagógicos previstos no
Plano Plurianual dePlano Plurianual de
Gestão.Gestão.

08/07/201908/07/2019 19/07/201919/07/2019 Não finalizadoNão finalizado

Gerenciar e analisar osGerenciar e analisar os
resultados dos projetosresultados dos projetos
pedagógicos previstos nopedagógicos previstos no
Plano Plurianual de Gestão,Plano Plurianual de Gestão,
referente ao 1ºreferente ao 1º
semestre/2019.semestre/2019.

Acompanhar junto aAcompanhar junto a
Secretaria Acadêmica a osSecretaria Acadêmica a os
Pedidos dePedidos de
Reconsideração e analisá-Reconsideração e analisá-

10/07/201910/07/2019 19/07/201919/07/2019 Não finalizadoNão finalizado
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los Junto aos docentes elos Junto aos docentes e
coordenação de curso. coordenação de curso. 

Acompanhar junto aAcompanhar junto a
Secretaria Acadêmica a osSecretaria Acadêmica a os
Pedidos de ReconsideraçãoPedidos de Reconsideração
e analisá-los Junto aose analisá-los Junto aos
docentes e coordenação dedocentes e coordenação de
curso.curso.

Gerenciar e analisar osGerenciar e analisar os
resultados dos projetosresultados dos projetos
pedagógicos previstos nopedagógicos previstos no
Plano Plurianual dePlano Plurianual de
Gestão.Gestão.

17/07/201917/07/2019 31/07/201931/07/2019 Não finalizadoNão finalizado

Promover, em conjunto comPromover, em conjunto com
a equipe escolar, oa equipe escolar, o
gerenciamento e análise degerenciamento e análise de
resultados dos projetosresultados dos projetos
pedagógicos previstos nopedagógicos previstos no
Plano Plurianual de Gestão.Plano Plurianual de Gestão.

Gerenciar e analisar osGerenciar e analisar os
resultados dos projetosresultados dos projetos
pedagógicos previstos nopedagógicos previstos no
Plano Plurianual dePlano Plurianual de
Gestão.Gestão.

22/07/201922/07/2019 22/07/201922/07/2019 Não finalizadoNão finalizado

Promover, em conjunto comPromover, em conjunto com
a equipe escolar, oa equipe escolar, o
gerenciamento e análise degerenciamento e análise de
resultados dos projetosresultados dos projetos
pedagógicos previstos nopedagógicos previstos no
Plano Plurianual de Gestão.Plano Plurianual de Gestão.

Reunião de Planejamento Reunião de Planejamento 22/07/201922/07/2019 22/07/201922/07/2019 Não finalizadoNão finalizado
Acompanhar o Diretor daAcompanhar o Diretor da
ETEC na condução da 1ªETEC na condução da 1ª
Reunião de Planejamento .Reunião de Planejamento .

Dar suporte aDar suporte a
Orientadora EducacionalOrientadora Educacional
no acompanhamento dano acompanhamento da
frequência dos alunos,frequência dos alunos,
quinzenalmente.quinzenalmente.

23/07/201923/07/2019 02/08/201902/08/2019 Não finalizadoNão finalizado

Recepcionar os alunos naRecepcionar os alunos na
primeira semana do inícioprimeira semana do início
das aulasdas aulas

29/07/201929/07/2019 02/08/201902/08/2019 Não finalizadoNão finalizado

Recepcionar, em conjuntoRecepcionar, em conjunto
com os Coordenadores decom os Coordenadores de
Curso, os alunos na 1ªCurso, os alunos na 1ª
semana, esclarecendo ossemana, esclarecendo os
objetivos e propostaobjetivos e proposta
curricular de cadacurricular de cada
habilitação, procedimentoshabilitação, procedimentos
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didáticos utilizados para odidáticos utilizados para o
desenvolvimento dedesenvolvimento de
competências e habilidades,competências e habilidades,
sistema de avaliação esistema de avaliação e
critérios de desempenho,critérios de desempenho,
metodologia de recuperaçãometodologia de recuperação
da aprendizagem e mercadoda aprendizagem e mercado
de trabalho para ode trabalho para o
profissional técnicoprofissional técnico
formado.formado.

Organizar atividades deOrganizar atividades de
enriquecimento curricularenriquecimento curricular

05/08/201905/08/2019 16/08/201916/08/2019 Não finalizadoNão finalizado

Organizar, em conjunto comOrganizar, em conjunto com
os demais membros daos demais membros da
equipe pedagógica: visitasequipe pedagógica: visitas
técnicas, palestras comtécnicas, palestras com
profissionais especializados,profissionais especializados,
workshops, fóruns,workshops, fóruns,
encontros, seminários, eencontros, seminários, e
outras ações que contribuamoutras ações que contribuam
para o fortalecimento dessaspara o fortalecimento dessas
relações entre escola erelações entre escola e
empresa, trazendo novas eempresa, trazendo novas e
significantes concepções designificantes concepções de
como entender educaçãocomo entender educação
profissional;profissional;

Acompanhar as atividadesAcompanhar as atividades
desenvolvidas emdesenvolvidas em
parcerias com empresasparcerias com empresas

05/08/201905/08/2019 16/08/201916/08/2019 Não finalizadoNão finalizado

Estruturar o fazerEstruturar o fazer
pedagógico, em conjuntopedagógico, em conjunto
com o ATA ecom o ATA e
Coordenadores de Curso,Coordenadores de Curso,
intensificando ações intra eintensificando ações intra e
extracurriculares queextracurriculares que
conectem escola e empresa,conectem escola e empresa,
redimensionando espaços deredimensionando espaços de
aprendizagem e propiciandoaprendizagem e propiciando
a criação de ambientes dea criação de ambientes de
interação profissional.interação profissional.

Dar suporte aDar suporte a
Orientadora EducacionalOrientadora Educacional
no acompanhamento dano acompanhamento da
frequência dos alunos,frequência dos alunos,
quinzenalmente.quinzenalmente.

05/08/201905/08/2019 16/08/201916/08/2019 Não finalizadoNão finalizado

Mapear, sistematizar,Mapear, sistematizar,
instruir e avaliar oinstruir e avaliar o
desenvolvimento dasdesenvolvimento das
Progressões ParciaisProgressões Parciais

12/08/201912/08/2019 23/08/201923/08/2019 Não finalizadoNão finalizado
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Mapear, sistematizar,Mapear, sistematizar,
instruir e avaliar oinstruir e avaliar o
desenvolvimento dasdesenvolvimento das
Progressões Parciais e suasProgressões Parciais e suas
contribuições para ocontribuições para o
desenvolvimento dedesenvolvimento de
competências nos alunos;competências nos alunos;

Promover estratégias dePromover estratégias de
recuperação contínuarecuperação contínua

19/08/201919/08/2019 30/08/201930/08/2019 Não finalizadoNão finalizado

Reestruturar e aprofundar oReestruturar e aprofundar o
conhecimento docenteconhecimento docente
quanto a estratégias dequanto a estratégias de
recuperação darecuperação da
aprendizagem, por meio deaprendizagem, por meio de
orientação,orientação,
acompanhamento eacompanhamento e
formação, alinhando aformação, alinhando a
prática às normasprática às normas
institucionais e,institucionais e,
devidamente, expressas nosdevidamente, expressas nos
Planos de TrabalhoPlanos de Trabalho
Docente.Docente.

Dar suporte aDar suporte a
Orientadora EducacionalOrientadora Educacional
no acompanhamento dano acompanhamento da
frequência dos alunos,frequência dos alunos,
quinzenalmente.quinzenalmente.

19/08/201919/08/2019 30/08/201930/08/2019 Não finalizadoNão finalizado

Orientar os docentes naOrientar os docentes na
elaboração de avaliaçõeselaboração de avaliações
adequadasadequadas

19/08/201919/08/2019 30/08/201930/08/2019 Não finalizadoNão finalizado

Monitorar, analisar eMonitorar, analisar e
interpretar resultados dasinterpretar resultados das
avaliações aplicadas,avaliações aplicadas,
assegurando sua elaboraçãoassegurando sua elaboração
para verificação dopara verificação do
desenvolvimento dedesenvolvimento de
competências e habilidadescompetências e habilidades
previstas nos Planos deprevistas nos Planos de
Curso.Curso.

Auxiliar na organizaçãoAuxiliar na organização
das Reuniões de Cursodas Reuniões de Curso

19/08/201919/08/2019 23/08/201923/08/2019 Não finalizadoNão finalizado

Auxiliar na organização deAuxiliar na organização de
reuniões de curso entre osreuniões de curso entre os
docentes e coordenadoresdocentes e coordenadores
para troca de experiências.para troca de experiências.

Dar suporte aDar suporte a
Orientadora EducacionalOrientadora Educacional
no acompanhamento dano acompanhamento da
frequência dos alunos,frequência dos alunos,

02/09/201902/09/2019 13/09/201913/09/2019 Não finalizadoNão finalizado
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quinzenalmente.quinzenalmente.

Orientar os docentes naOrientar os docentes na
elaboração de avaliaçõeselaboração de avaliações
adequadas adequadas 

09/09/201909/09/2019 20/09/201920/09/2019 Não finalizadoNão finalizado

Monitorar, analisar eMonitorar, analisar e
interpretar resultados dasinterpretar resultados das
avaliações aplicadas,avaliações aplicadas,
assegurando sua elaboraçãoassegurando sua elaboração
para verificação dopara verificação do
desenvolvimento dedesenvolvimento de
competências e habilidadescompetências e habilidades
previstas nos Planos deprevistas nos Planos de
Curso.Curso.

Promover estratégias dePromover estratégias de
recuperação contínuarecuperação contínua

09/09/201909/09/2019 20/09/201920/09/2019 Não finalizadoNão finalizado

Reestruturar e aprofundar oReestruturar e aprofundar o
conhecimento docenteconhecimento docente
quanto a estratégias dequanto a estratégias de
recuperação darecuperação da
aprendizagem, por meio deaprendizagem, por meio de
orientação,orientação,
acompanhamento eacompanhamento e
formação, alinhando aformação, alinhando a
prática às normasprática às normas
institucionais e,institucionais e,
devidamente, expressas nosdevidamente, expressas nos
Planos de TrabalhoPlanos de Trabalho
Docente.Docente.

Reunião Pedagógica comReunião Pedagógica com
ênfase em formaçãoênfase em formação
continuadacontinuada

14/09/201914/09/2019 14/09/201914/09/2019 Não finalizadoNão finalizado

Organizar formaçãoOrganizar formação
continuada para os docentescontinuada para os docentes
com foco na definição ecom foco na definição e
utilização de métodos,utilização de métodos,
técnicas, estratégias etécnicas, estratégias e
recursos de ensino,recursos de ensino,
avaliação por competências,avaliação por competências,
recuperação contínua erecuperação contínua e
reflexão sobre suas práticasreflexão sobre suas práticas
e trabalho diário;e trabalho diário;

Monitorar e interpretar osMonitorar e interpretar os
resultados de formaçõesresultados de formações
continuadas de docentescontinuadas de docentes

14/09/201914/09/2019 14/09/201914/09/2019 Não finalizadoNão finalizado

Monitorar e interpretar osMonitorar e interpretar os
resultados de formaçõesresultados de formações
continuadas de docentescontinuadas de docentes

Dar suporte aDar suporte a
Orientadora EducacionalOrientadora Educacional

16/09/201916/09/2019 27/09/201927/09/2019 Não finalizadoNão finalizado
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no acompanhamento dano acompanhamento da
frequência dos alunos,frequência dos alunos,
quinzenalmente.quinzenalmente.

Organização eOrganização e
participação na Reuniãoparticipação na Reunião
de Conselho de Classede Conselho de Classe
Intermediário comIntermediário com
participação de alunos participação de alunos 

28/09/201928/09/2019 28/09/201928/09/2019 Não finalizadoNão finalizado

Organização e participaçãoOrganização e participação
na Reunião de Conselho dena Reunião de Conselho de
Classe Intermediário comClasse Intermediário com
participação de alunosparticipação de alunos

Dar suporte aDar suporte a
Orientadora EducacionalOrientadora Educacional
no acompanhamento dano acompanhamento da
frequência dos alunos,frequência dos alunos,
quinzenalmente.quinzenalmente.

30/09/201930/09/2019 11/10/201911/10/2019 Não finalizadoNão finalizado

Promover estratégias dePromover estratégias de
recuperação contínuarecuperação contínua

07/10/201907/10/2019 18/10/201918/10/2019 Não finalizadoNão finalizado

Reestruturar e aprofundar oReestruturar e aprofundar o
conhecimento docenteconhecimento docente
quanto a estratégias dequanto a estratégias de
recuperação darecuperação da
aprendizagem, por meio deaprendizagem, por meio de
orientação,orientação,
acompanhamento eacompanhamento e
formação, alinhando aformação, alinhando a
prática às normasprática às normas
institucionais e,institucionais e,
devidamente, expressas nosdevidamente, expressas nos
Planos de TrabalhoPlanos de Trabalho
Docente.Docente.

Mapear, sistematizar,Mapear, sistematizar,
instruir e avaliar oinstruir e avaliar o
desenvolvimento dasdesenvolvimento das
Progressões ParciaisProgressões Parciais

07/10/201907/10/2019 18/10/201918/10/2019 Não finalizadoNão finalizado

Mapear, sistematizar,Mapear, sistematizar,
instruir e avaliar oinstruir e avaliar o
desenvolvimento dasdesenvolvimento das
Progressões Parciais e suasProgressões Parciais e suas
contribuições para ocontribuições para o
desenvolvimento dedesenvolvimento de
competências nos alunos;competências nos alunos;

Organizar atividades deOrganizar atividades de
enriquecimento curricularenriquecimento curricular

07/10/201907/10/2019 18/10/201918/10/2019 Não finalizadoNão finalizado

Organizar, em conjunto comOrganizar, em conjunto com
os demais membros daos demais membros da
equipe pedagógica: visitasequipe pedagógica: visitas
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técnicas, palestras comtécnicas, palestras com
profissionais especializados,profissionais especializados,
workshops, fóruns,workshops, fóruns,
encontros, seminários, eencontros, seminários, e
outras ações que contribuamoutras ações que contribuam
para o fortalecimento dessaspara o fortalecimento dessas
relações entre escola erelações entre escola e
empresa, trazendo novas eempresa, trazendo novas e
significantes concepções designificantes concepções de
como entender educaçãocomo entender educação
profissional;profissional;

Orientar os docentes naOrientar os docentes na
elaboração de avaliaçõeselaboração de avaliações
adequadas adequadas 

07/10/201907/10/2019 18/10/201918/10/2019 Não finalizadoNão finalizado

Monitorar, analisar eMonitorar, analisar e
interpretar resultados dasinterpretar resultados das
avaliações aplicadas,avaliações aplicadas,
assegurando sua elaboraçãoassegurando sua elaboração
para verificação dopara verificação do
desenvolvimento dedesenvolvimento de
competências e habilidadescompetências e habilidades
previstas nos Planos deprevistas nos Planos de
Curso.Curso.

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

07/10/201907/10/2019 11/10/201911/10/2019 Não finalizadoNão finalizado

Participar de reunião com osParticipar de reunião com os
representantes de classerepresentantes de classe
buscando feedback do cursobuscando feedback do curso
(processo de ensino e(processo de ensino e
aprendizagem).aprendizagem).

Dar suporte aDar suporte a
Orientadora EducacionalOrientadora Educacional
no acompanhamento dano acompanhamento da
frequência dos alunos,frequência dos alunos,
quinzenalmente.quinzenalmente.

14/10/201914/10/2019 25/10/201925/10/2019 Não finalizadoNão finalizado

Orientação,Orientação,
acompanhamento eacompanhamento e
avaliação dos resultadosavaliação dos resultados
dos projetosdos projetos
interdisciplinaresinterdisciplinares

14/10/201914/10/2019 25/10/201925/10/2019 Não finalizadoNão finalizado

Orientar, acompanhar eOrientar, acompanhar e
avaliar resultados deavaliar resultados de
projetos interdisciplinaresprojetos interdisciplinares
desenvolvidos nasdesenvolvidos nas
habilitações técnicashabilitações técnicas
modulares e integradas, quemodulares e integradas, que
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incentivem a participaçãoincentivem a participação
ativa dos alunos, o trabalhoativa dos alunos, o trabalho
em equipe, a pesquisa e oem equipe, a pesquisa e o
desenvolvimento dedesenvolvimento de
habilidades sociais ehabilidades sociais e
profissionais;profissionais;

Dar suporte aDar suporte a
Orientadora EducacionalOrientadora Educacional
no acompanhamento dano acompanhamento da
frequência dos alunos,frequência dos alunos,
quinzenalmente.quinzenalmente.

28/10/201928/10/2019 08/11/201908/11/2019 Não finalizadoNão finalizado

Mapear, sistematizar,Mapear, sistematizar,
instruir e avaliar oinstruir e avaliar o
desenvolvimento dasdesenvolvimento das
Progressões ParciaisProgressões Parciais

04/11/201904/11/2019 15/11/201915/11/2019 Não finalizadoNão finalizado

Mapear, sistematizar,Mapear, sistematizar,
instruir e avaliar oinstruir e avaliar o
desenvolvimento dasdesenvolvimento das
Progressões Parciais e suasProgressões Parciais e suas
contribuições para ocontribuições para o
desenvolvimento dedesenvolvimento de
competências nos alunos;competências nos alunos;

Acompanhar as atividadesAcompanhar as atividades
desenvolvidas emdesenvolvidas em
parcerias com empresasparcerias com empresas

04/11/201904/11/2019 15/11/201915/11/2019 Não finalizadoNão finalizado

Estruturar o fazerEstruturar o fazer
pedagógico, em conjuntopedagógico, em conjunto
com o ATA ecom o ATA e
Coordenadores de Curso,Coordenadores de Curso,
intensificando ações intra eintensificando ações intra e
extracurriculares queextracurriculares que
conectem escola e empresa,conectem escola e empresa,
redimensionando espaços deredimensionando espaços de
aprendizagem e propiciandoaprendizagem e propiciando
a criação de ambientes dea criação de ambientes de
interação profissional.interação profissional.

Monitorar e interpretar osMonitorar e interpretar os
resultados de formaçõesresultados de formações
continuadas de docentescontinuadas de docentes

09/11/201909/11/2019 09/11/201909/11/2019 Não finalizadoNão finalizado

Monitorar e interpretar osMonitorar e interpretar os
resultados de formaçõesresultados de formações
continuadas de docentescontinuadas de docentes

Reunião Pedagógica comReunião Pedagógica com
ênfase em formaçãoênfase em formação
continuadacontinuada

09/11/201909/11/2019 09/11/201909/11/2019 Não finalizadoNão finalizado

Organizar formaçãoOrganizar formação
continuada para os docentescontinuada para os docentes
com foco na definição ecom foco na definição e
utilização de métodos,utilização de métodos,
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técnicas, estratégias etécnicas, estratégias e
recursos de ensino,recursos de ensino,
avaliação por competências,avaliação por competências,
recuperação contínua erecuperação contínua e
reflexão sobre suas práticasreflexão sobre suas práticas
e trabalho diário;e trabalho diário;

Dar suporte aDar suporte a
Orientadora EducacionalOrientadora Educacional
no acompanhamento dano acompanhamento da
frequência dos alunos,frequência dos alunos,
quinzenalmente.quinzenalmente.

11/11/201911/11/2019 22/11/201922/11/2019 Não finalizadoNão finalizado

Promover estratégias dePromover estratégias de
recuperação contínuarecuperação contínua

11/11/201911/11/2019 22/11/201922/11/2019 Não finalizadoNão finalizado

Reestruturar e aprofundar oReestruturar e aprofundar o
conhecimento docenteconhecimento docente
quanto a estratégias dequanto a estratégias de
recuperação darecuperação da
aprendizagem, por meio deaprendizagem, por meio de
orientação,orientação,
acompanhamento eacompanhamento e
formação, alinhando aformação, alinhando a
prática às normasprática às normas
institucionais e,institucionais e,
devidamente, expressas nosdevidamente, expressas nos
Planos de TrabalhoPlanos de Trabalho
Docente.Docente.

Orientar os docentes naOrientar os docentes na
elaboração de avaliaçõeselaboração de avaliações
adequadas adequadas 

11/11/201911/11/2019 22/11/201922/11/2019 Não finalizadoNão finalizado

Monitorar, analisar eMonitorar, analisar e
interpretar resultados dasinterpretar resultados das
avaliações aplicadas,avaliações aplicadas,
assegurando sua elaboraçãoassegurando sua elaboração
para verificação dopara verificação do
desenvolvimento dedesenvolvimento de
competências e habilidadescompetências e habilidades
previstas nos Planos deprevistas nos Planos de
Curso.Curso.

Auxiliar a DiretoraAuxiliar a Diretora
Acadêmica na organizaçãoAcadêmica na organização
de processos de vagasde processos de vagas
remanescentes remanescentes 

18/11/201918/11/2019 22/11/201922/11/2019 Não finalizadoNão finalizado

Auxiliar a DiretoraAuxiliar a Diretora
Acadêmica na organizaçãoAcadêmica na organização
de processos de vagasde processos de vagas
remanescentesremanescentes

Dar suporte aDar suporte a
Orientadora EducacionalOrientadora Educacional
no acompanhamento dano acompanhamento da

25/11/201925/11/2019 06/12/201906/12/2019 Não finalizadoNão finalizado
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frequência dos alunos,frequência dos alunos,
quinzenalmente.quinzenalmente.

Dar suporte aDar suporte a
Orientadora EducacionalOrientadora Educacional
no acompanhamento dano acompanhamento da
frequência dos alunos,frequência dos alunos,
quinzenalmente.quinzenalmente.

09/12/201909/12/2019 16/12/201916/12/2019 Não finalizadoNão finalizado

Organização dosOrganização dos
documentos paradocumentos para
fechamento do ano letivofechamento do ano letivo
20192019

17/12/201917/12/2019 31/12/201931/12/2019 Não finalizadoNão finalizado

Organizar as pastasOrganizar as pastas
referente aos arquivosreferente aos arquivos
pertinentes a coordenaçãopertinentes a coordenação
de curso e coordenaçãode curso e coordenação
pedagógica, conferir ospedagógica, conferir os
relatórios emitidos pelosrelatórios emitidos pelos
coordenadores de cursocoordenadores de curso
referente ao cumprimentoreferente ao cumprimento
das competências inseridasdas competências inseridas
no Plano de Trabalhono Plano de Trabalho
Docente em consonânciaDocente em consonância
com o Plano de Cursocom o Plano de Curso
atualizado.atualizado.

Organização eOrganização e
participação na Reuniãoparticipação na Reunião
de Conselho de Classede Conselho de Classe
Final com participação deFinal com participação de
alunos alunos 

17/12/201917/12/2019 18/12/201918/12/2019 Não finalizadoNão finalizado

Organização e participaçãoOrganização e participação
na Reunião de Conselho dena Reunião de Conselho de
Classe Final comClasse Final com
participação de alunosparticipação de alunos

Gerenciar e analisar osGerenciar e analisar os
resultados dos projetosresultados dos projetos
pedagógicos previstos nopedagógicos previstos no
Plano Plurianual dePlano Plurianual de
Gestão.Gestão.

20/12/201920/12/2019 20/12/201920/12/2019 Não finalizadoNão finalizado

Promover, em conjunto comPromover, em conjunto com
a equipe escolar, oa equipe escolar, o
gerenciamento e análise degerenciamento e análise de
resultados dos projetosresultados dos projetos
pedagógicos previstos nopedagógicos previstos no
Plano Plurianual de Gestão.Plano Plurianual de Gestão.

Acompanhar junto aAcompanhar junto a
Secretaria Acadêmica a osSecretaria Acadêmica a os
Pedidos dePedidos de
Reconsideração e analisá-Reconsideração e analisá-

20/12/201920/12/2019 30/12/201930/12/2019 Não finalizadoNão finalizado
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los Junto aos docentes elos Junto aos docentes e
coordenação de curso. coordenação de curso. 

Acompanhar junto aAcompanhar junto a
Secretaria Acadêmica a osSecretaria Acadêmica a os
Pedidos de ReconsideraçãoPedidos de Reconsideração
e analisá-los Junto aose analisá-los Junto aos
docentes e coordenação dedocentes e coordenação de
curso.curso.

Elaboração do relatórioElaboração do relatório
final do Projeto com ofinal do Projeto com o
resultado alcançadoresultado alcançado

26/12/201926/12/2019 31/12/201931/12/2019 Não finalizadoNão finalizado

Coletar os dados obtidosColetar os dados obtidos
durante o ano letivo dasdurante o ano letivo das
ações propostas nesteações propostas neste
projeto e elaborar o relatórioprojeto e elaborar o relatório
final especificando osfinal especificando os
resultados alcançados.resultados alcançados.
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