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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 orientação educacional deve buscar nas ações propostas no Projeto Político Pedagógiconeste projeto. Para tanto a orientação educacional 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 e- PPP, contido no Plano Plurianual de Gestão (PPG) 2019 a 2023, analisar os indicadores junto a gestão escolar e
promover ações conjuntas com a Coordenação Pedagógica, Coordenadores de Cursos e Docentes visando opromover ações conjuntas com a Coordenação Pedagógica, 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

- Melhorar o desempenho dos alunos no SARESP, componente curricular de Matemática, em 10%- Melhorar o desempenho dos alunos no SARESP, componente curricular de Matemática, em 10%
- 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 GERAL:OBJETIVO 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), Técnico em Metalurgia - (3º Módulo).Edificações (1º e 3º Módulo), Técnico em Informática (3º Módulo), 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 ESPECÍFICOS:OBJETIVOS ESPECÍFICOS:

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

- Aumentar os índices de aproveitamento, pela redução de evasão em 50% e ampliação das aprovações nos cursos- Aumentar 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 juntamente com os Coordenadores de Curso a frequência dos alunos, quinzenalmente e contatá-los- Acompanhar juntamente com os Coordenadores de Curso a frequência dos alunos, quinzenalmente e contatá-los
nas primeiras semanas; nas primeiras semanas; 

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

- Identificar e monitorar indicadores relativos ao desempenho e adaptação discente, tais como: faltas, lacunas de- 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;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- 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 umaProgressão Parcial visando ampará-los na superação de suas dificuldades e instrumentalizá-los para uma
aprendizagem mais efetiva;aprendizagem mais efetiva;

- Promover junto com a Coordenação Pedagógica, Coordenadores de Curso e o Assistente Técnico Administrativo- Promover junto com a Coordenação Pedagógica, Coordenadores de Curso e o Assistente Técnico Administrativo
o contato do aluno com o mercado de trabalho através de palestras com profissionais da área, visitas técnicas,o contato do aluno com o mercado de trabalho através de palestras com profissionais da área, visitas técnicas,
encontro com os egressos e estágios; encontro com os egressos e estágios; 

 - Contribuir com a Coordenação Pedagógica, Coordenações de Curso e Docentes com subsídios para sua atuação - 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 percepçõesobtidos nas reuniões com representantes e atendimentos individuais dos discentes quanto às suas percepções
quanto ao andamento do curso e da instituição.quanto ao andamento do curso e da instituição.

- Buscar a cooperação dos alunos, ouvindo-os com paciência e atenção, orientando-os quanto às suas escolhas,- Buscar a cooperação dos alunos, ouvindo-os com paciência e atenção, orientando-os quanto às suas escolhas,
relacionamento com os colegas e professores e vivências familiares. relacionamento com os colegas e professores e vivências familiares. 

  

  

  

JustificativaJustificativa

 A ETEC, que principiou suas atividades com a designação de Colégio Técnico Industrial de Itapeva, com a oferta 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 dedos cursos técnicos em Metalurgia e Mineração no período noturno, por meio de decreto de 1970 e a partir de
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1971 passou a denominar-se Colégio Técnico Industrial Dr. Demétrio de Azevedo Junior, nestes 48 anos de1971 passou a denominar-se Colégio Técnico Industrial Dr. Demétrio de Azevedo Junior, nestes 48 anos de
existência, tem apresentado um crescimento importante ao longo dos tempos  em virtude do volume de cursosexistência, tem apresentado um crescimento importante ao longo dos tempos  em virtude do volume de cursos
oferecidos. Nesse contexto, destaca-se a importância da atuação do Coordenador de Projeto responsável pelaoferecidos. 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 doOrientação 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 açõesprocesso 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.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, 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 eatravés 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 Pedagógicoredução 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.(PPP) e o Plano Plurianual de Gestão (PPG) da Unidade Escolar, construídos de forma participativa.

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 Coordenação Pedagógica, Coordenadores de Curso e Docentes, visandopromover ações conjuntas com a Coordenação Pedagógica, Coordenadores de Curso e Docentes, visando
conhecer as causas das quais decorrem as perdas de alunos, intervir no processo de ensino e aprendizagem,conhecer as 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, apresentamospromover a permanência 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 dea tabela com as turmas oferecidas no 1º e 2º Semestre do ano letivo 2019 e, posteriormente a porcentagem de
perdas comparativas por cursos/módulos anteriores:perdas comparativas por cursos/módulos anteriores:

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     
                    

Atendendo o disposto no MEMORANDO n.º 051/18 – CETEC, São Paulo, 30 de novembro de 2018.Atendendo o disposto no MEMORANDO n.º 051/18 – 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)

Entrada - 2º MóduloEntrada - 2º Módulo

(2º Semestre 2018)(2º Semestre 2018)

Perda - 1º MóduloPerda - 1º Módulo

2,50%2,50%
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  4040 3939
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)

4040

Entrada - 2º MóduloEntrada - 2º Módulo

(2º Semestre 2018)(2º Semestre 2018)

3131

Perda - 1º MóduloPerda - 1º Módulo

22,50%22,50%

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)

Entrada - 2º MóduloEntrada - 2º Módulo

(2º Semestre 2018)(2º Semestre 2018)

Perda - 1º MóduloPerda - 1º Módulo

15%15%
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4040 3434
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)

3737

Saída - 3º MóduloSaída - 3º Módulo

(1º Semestre 2018)(1º Semestre 2018)

3131

Perda - 3º MóduloPerda - 3º Módulo

16,21%16,21%

        
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)

Entrada - 3º MóduloEntrada - 3º Módulo

(2º Semestre 2018)(2º Semestre 2018)

Perda - 2º MóduloPerda - 2º Módulo

21,87%21,87%
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3232 2525
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)

4040

Entrada - 2º MóduloEntrada - 2º Módulo

(2º Semestre 2018)(2º Semestre 2018)

4040

Perda - 1º MóduloPerda - 1º Módulo

0%0%

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

Saída – 3ª sérieSaída – 3ª série

20172017

Perda – 3ª sériePerda – 3ª série

0%0%
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4040 4040
        
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

4040

Saída – 3ª sérieSaída – 3ª série

20172017

4040

Perda – 3ª sériePerda – 3ª série

0%0%

        
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

Saída – 3ª sérieSaída – 3ª série

20172017

Perda – 3ª sériePerda – 3ª série

10,0%10,0%
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3939 3535
        

  

Considerando os índices apresentados e a importância das ações didáticas pedagógicas implantadas na melhoriaConsiderando 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,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 quejustifica-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 quedemandam 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 dosdesencadeiem o desenvolvimento do processo ensino-aprendizagem, bem como o acompanhamento direto dos
alunos que possuem dificuldades para que não desistam do curso.alunos que possuem dificuldades para que não desistam do curso.

  

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   
Técnico em QuímicaTécnico em Química             xx     
                    

  

- Realizar recepção e integração dos alunos ingressantes, em conjunto com a equipe pedagógica no início do- Realizar recepção e integração dos alunos ingressantes, em conjunto com a equipe pedagógica no início do
primeiro e segundo semestres de 2019.primeiro e segundo semestres de 2019.

Através de uma avaliação diagnóstica aplicada aos alunos no início de cada semestre letivo para identificar asAtravés de uma avaliação diagnóstica aplicada aos alunos no início de cada semestre letivo para identificar as
dificuldades dos alunos. Essa atividade será realizada em parceria com a Coordenação (Levantamento de dados).dificuldades dos alunos. Essa atividade será realizada em parceria com a Coordenação (Levantamento de dados).
Para os alunos que apresentam déficit de aprendizagem e que necessitam de estudos extras, será oferecido GruposPara os alunos que apresentam déficit de aprendizagem e que necessitam de estudos extras, será oferecido Grupos
de Estudos e Trabalhos extraclasse, com a finalidade de contribuir para que o aluno possa aprender de forma maisde Estudos e Trabalhos extraclasse, com a finalidade de contribuir para que o aluno possa aprender de forma mais
significativa. Já para os alunos com problemas relacionados a socialização, os mesmos serão encaminhados parasignificativa. Já para os alunos com problemas relacionados a socialização, os mesmos serão encaminhados para
acompanhamento com Psicólogo.acompanhamento com Psicólogo.

Ações de Monitoramento:Ações de Monitoramento:

 Monitoramento do desenvolvimento e dos resultados das Progressões Parciais (bimestralmente), através de Monitoramento do desenvolvimento e dos resultados das Progressões Parciais (bimestralmente), através de
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questionários aplicados aos alunos sobre eventuais dificuldades para a realização dos trabalhos. Para os alunosquestionários aplicados aos alunos sobre eventuais dificuldades para a realização dos trabalhos. Para os alunos
menores, os pais serão notificados sobre as Progressões Parciais.menores, os pais serão notificados sobre as Progressões Parciais.

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

Participação dos Conselhos de Classe Intermediário e Final, fazendo levantamento de dados referente ao processoParticipação dos Conselhos de Classe Intermediário e Final, fazendo levantamento de dados referente ao processo
de recuperação contínua realizada pelos docentes e através da análise das FIADEs.de recuperação contínua realizada pelos docentes e através da análise das FIADEs.

As atividades serão desenvolvidas em parceria com a coordenação pedagógica e de cursos, respeitando-se asAs atividades serão desenvolvidas em parceria com a coordenação pedagógica e de cursos, respeitando-se as
atribuições de cada um, contudo buscando a articulação de objetivos e práticas. O trabalho envolverá momentosatribuições de cada um, contudo buscando a articulação de objetivos e práticas. O trabalho envolverá momentos
de planejamento, execução, verificação e ações corretivas, sendo que todo o trabalho será documentado por meiode planejamento, execução, verificação e ações corretivas, sendo que todo o trabalho será documentado por meio
de relatórios, demonstrativos de indicadores, registros de orientações e atas de reuniões.de relatórios, demonstrativos de indicadores, registros de orientações e atas de reuniões.

Com relação a avaliação e interpretação dos resultados do projeto, os aspectos quantitativos serão pautados pelosCom relação a avaliação e interpretação dos resultados do projeto, os aspectos quantitativos serão pautados pelos
índices de evasão, aprovações, e demais informações obtidas em instrumentos objetivos. Os aspectos qualitativosíndices de evasão, aprovações, e demais informações obtidas em instrumentos objetivos. Os aspectos qualitativos
serão pautados pela discussão dos resultados e feedback obtidos junto ao público atendido.serão pautados pela discussão dos resultados e feedback obtidos junto ao público atendido.

  

  

  

  

  

Resultados esperadosResultados esperados

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

- Reduzir em 50% os índices de perdas nos cursos/módulos em comparação às turmas utilizadas como referência- 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 2019, conforme tabela abaixo:para elaboração do projeto até o final do primeiro e segundo semestre de 2019, 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     
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- Realizar a recepção de todos os alunos ingressantes no início de cada semestre em 2019 e promover no mínimo- Realizar a recepção de todos os alunos ingressantes no início de cada semestre em 2019 e promover no mínimo
um evento de integração entre os discentes em cada um dos semestres letivos de 2019;um evento de integração entre os discentes em cada um dos semestres letivos de 2019;

- Obter acréscimo de 20% nas aprovações e redução global de 50% das evasões dos cursos da Etec no primeiro e- Obter acréscimo de 20% nas aprovações e redução global de 50% das evasões dos cursos da Etec no primeiro e
segundo semestres de 2019 por meio do acompanhamento dos índices de aproveitamento discente e orientaçõessegundo semestres de 2019 por meio do acompanhamento dos índices de aproveitamento discente e orientações
específicas;específicas;

 - Acompanhar, em conjunto com as coordenações de curso, as ausências e identificar 100% das desistências - Acompanhar, em conjunto com as coordenações de curso, as ausências e identificar 100% das desistências
ocorridas no primeiro mês de aulas no primeiro e segundo semestres de 2019, para propiciar a realização de novasocorridas no primeiro mês de aulas no primeiro e segundo semestres de 2019, para propiciar a realização de novas
matrículas nas vagas que sejam abertas por desistência nesse período por meio do contato direto com o discente;matrículas nas vagas que sejam abertas por desistência nesse período por meio do contato direto com o discente;

 - Orientar 100% dos alunos nos casos em que os monitoramentos do processo de ensino e aprendizagem - Orientar 100% dos alunos nos casos em que os monitoramentos do processo de ensino e aprendizagem
indiquem dificuldades de desempenho ou baixa assiduidade no primeiro e segundo semestres de 2019;indiquem dificuldades de desempenho ou baixa assiduidade no primeiro e segundo semestres de 2019;

 - Possuir, no primeiro e segundo semestres de 2019, dados sistematizados de 100% das turmas da Unidade - Possuir, no primeiro e segundo semestres de 2019, dados sistematizados de 100% das turmas da Unidade
escolar, referentes a: faltas, lacunas de aprendizagem, menções avaliativas, progressões parciais, queixas deescolar, referentes a: faltas, lacunas de aprendizagem, menções avaliativas, progressões parciais, queixas de
aprendizagem e satisfação com o curso;aprendizagem e satisfação com o curso;

- Acompanhar 100% dos alunos que estejam em processo de Recuperação Contínua e Regime de Estudos em- Acompanhar 100% dos alunos que estejam em processo de Recuperação Contínua e Regime de Estudos em
Progressão parcial com orientações específicas e suporte para a superação de eventuais dificuldades no primeiro eProgressão parcial com orientações específicas e suporte para a superação de eventuais dificuldades no primeiro e
segundo semestre de 2019;segundo semestre de 2019;

- Incentivar os alunos de todas as turmas de cursos técnicos a participar de palestras com profissionais da área,- Incentivar os alunos de todas as turmas de cursos técnicos a participar de palestras com profissionais da área,
visitas técnicas, encontro com os egressos e estágios, visando uma participação de no mínimo 80% dos discentesvisitas técnicas, encontro com os egressos e estágios, visando uma participação de no mínimo 80% dos discentes
em pelo menos uma ação por semestre;em pelo menos uma ação por semestre;

- Apresentar um relatório em cada um dos Conselhos de Classe do primeiro e segundo semestres com subsídios- Apresentar um relatório em cada um dos Conselhos de Classe do primeiro e segundo semestres com subsídios
para a atuação docente obtidos nas reuniões com representantes e atendimentos individuais dos discentes quantopara a atuação docente obtidos nas reuniões com representantes e atendimentos individuais dos discentes quanto
às suas percepções quanto ao andamento do curso e da instituição;às suas percepções quanto ao andamento do curso e da instituição;

 - Estabelecer uma rotina de atendimento que propicie o acesso de 100% dos alunos ao serviço de orientação - Estabelecer uma rotina de atendimento que propicie o acesso de 100% dos alunos ao serviço de orientação
educacional para orientações quanto às suas escolhas, relacionamento com os colegas e professores e vivênciaseducacional para orientações quanto às suas escolhas, relacionamento com os colegas e professores e vivências
familiares.familiares.

AtividadesAtividades

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

Auxiliar a CoordenaçãoAuxiliar a Coordenação
Pedagógica na organizaçãoPedagógica na organização
da Reunião deda Reunião de
Planejamento.Planejamento.

Acompanhar a frequênciaAcompanhar a frequência
dos alunos,dos alunos,
quinzenalmente.quinzenalmente.

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

Promover ações preventivasPromover ações preventivas
com foco na Gestão dacom foco na Gestão da
Permanência dos AlunosPermanência dos Alunos
nos Cursos, por meio donos Cursos, por meio do
monitoramento damonitoramento da
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frequência, diálogofrequência, diálogo
permanente com os alunos epermanente com os alunos e
contato com pais oucontato com pais ou
responsáveis, quando alunoresponsáveis, quando aluno
menor de idademenor de idade

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

 Organizar a integração: Organizar a integração:
aluno/aluno ealuno/aluno e
aluno/direçãoaluno/direção

11/02/201911/02/2019 15/02/201915/02/2019 Não finalizadoNão finalizado

Desenvolver oficinas,Desenvolver oficinas,
dinâmicas de integração edinâmicas de integração e
oportunidades paraoportunidades para
intensificar a interrelaçãointensificar a interrelação
entre aluno/aluno,entre aluno/aluno,
aluno/docentes ealuno/docentes e
aluno/Direçãoaluno/Direção

Acompanhamento deAcompanhamento de
alunos com necessidade dealunos com necessidade de
encaminhamento paraencaminhamento para
outros profissionais.outros profissionais.

11/02/201911/02/2019 15/02/201915/02/2019 Não finalizadoNão finalizado

Acompanhamento deAcompanhamento de
alunos/famílias indicadosalunos/famílias indicados
pelo grupo de Docentes compelo grupo de Docentes com
dificuldade dedificuldade de
aprendizagem e/ouaprendizagem e/ou
necessidade denecessidade de
encaminhamentos paraencaminhamentos para
outros profissionais.outros profissionais.

Acompanhar a frequênciaAcompanhar a frequência
dos alunos,dos alunos,
quinzenalmente.quinzenalmente.

18/02/201918/02/2019 01/03/201901/03/2019 Não finalizadoNão finalizado
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Promover ações preventivasPromover ações preventivas
com foco na Gestão dacom foco na Gestão da
Permanência dos AlunosPermanência dos Alunos
nos Cursos, por meio donos Cursos, por meio do
monitoramento damonitoramento da
frequência, diálogofrequência, diálogo
permanente com os alunos epermanente com os alunos e
contato com pais oucontato com pais ou
responsáveis, quando alunoresponsáveis, quando aluno
menor de idademenor de idade

 Realizar constantes Realizar constantes
reuniões com alunosreuniões com alunos
buscando feedback dobuscando feedback do
andamento dos cursos.andamento dos cursos.

18/02/201918/02/2019 22/01/201922/01/2019 Não finalizadoNão finalizado

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

Participar de reunião comParticipar de reunião com
os representantes deos representantes de
classe.classe.

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

Realizar constantes reuniõesRealizar constantes reuniões
com alunos buscandocom alunos buscando
feedback do andamento dosfeedback do andamento dos
cursos.cursos.

 Ações de apoio aos novos Ações de apoio aos novos
alunos .alunos .

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

Ações de apoio aos novosAções de apoio aos novos
alunos com dificuldades dealunos com dificuldades de
adaptação ouadaptação ou
relacionamento.relacionamento.

 Acompanhar a CP no Acompanhar a CP no
desenvolvimento dosdesenvolvimento dos
trabalhos referente astrabalhos referente as
lacunas/dificuldades delacunas/dificuldades de
aprendizagem.aprendizagem.

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

 Promover, a partir do Promover, a partir do
diagnóstico docente,diagnóstico docente,
reuniões, orientações ereuniões, orientações e
acompanhamento junto aosacompanhamento junto aos
alunos objetivandoalunos objetivando
estruturar um plano de açãoestruturar um plano de ação
para sanar lacunas depara sanar lacunas de
aprendizagemaprendizagem

Realizar reuniõesRealizar reuniões
periódicas com os alunosperiódicas com os alunos
de todos os cursosde todos os cursos
oferecidos .oferecidos .

25/02/201925/02/2019 28/02/201928/02/2019 Não finalizadoNão finalizado

Realizar reuniões periódicasRealizar reuniões periódicas
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com os alunos de todos oscom os alunos de todos os
cursos oferecidos buscandocursos oferecidos buscando
subsídios parasubsídios para
acompanhamento daacompanhamento da
aprendizagem dos alunos,aprendizagem dos alunos,
formação profissional eformação profissional e
cumprimento curricular.cumprimento curricular.

Trabalhar asTrabalhar as
lacunas/dificuldades delacunas/dificuldades de
aprendizagem.aprendizagem.

25/02/201925/02/2019 01/03/201901/03/2019 Não finalizadoNão finalizado

 Promover, a partir do Promover, a partir do
diagnóstico docente,diagnóstico docente,
reuniões, orientações ereuniões, orientações e
acompanhamento junto aosacompanhamento junto aos
alunos objetivandoalunos objetivando
estruturar um plano de açãoestruturar um plano de ação
para sanar lacunas depara sanar lacunas de
aprendizagem.aprendizagem.

 Reuniões com grupos de Reuniões com grupos de
docentes e discentes dedocentes e discentes de
cada curso cada curso 

01/03/201901/03/2019 01/03/201901/03/2019 Não finalizadoNão finalizado

 Desenvolver oficinas, Desenvolver oficinas,
dinâmicas de integração edinâmicas de integração e
oportunidades paraoportunidades para
intensificar a interrelaçãointensificar a interrelação
entre aluno/aluno,entre aluno/aluno,
aluno/docentes ealuno/docentes e
aluno/Direção.aluno/Direção.

Promover, conjuntamentePromover, conjuntamente
com o ATA ecom o ATA e
Coordenadores de Curso,Coordenadores de Curso,
a participação doa participação do
colegiado integrado porcolegiado integrado por
empresas e ONG's noempresas e ONG's no
Conselho Escolar.Conselho Escolar.

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

Promover, conjuntamentePromover, conjuntamente
com o ATA ecom o ATA e
Coordenadores de Curso, aCoordenadores de Curso, a
participação do colegiadoparticipação do colegiado
integrado por empresas eintegrado por empresas e
ONG's no ConselhoONG's no Conselho
Escolar, viabilizandoEscolar, viabilizando
caminhos ecaminhos e
redimensionando o fazerredimensionando o fazer
pedagógico para apedagógico para a
construção de relaçõesconstrução de relações
interativas entre escola einterativas entre escola e
empresa.empresa.

Acompanhar a frequênciaAcompanhar a frequência
dos alunos,dos alunos,

04/03/201904/03/2019 15/03/201915/03/2019 Não finalizadoNão finalizado
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quinzenalmente.quinzenalmente.
Promover ações preventivasPromover ações preventivas
com foco na Gestão dacom foco na Gestão da
Permanência dos AlunosPermanência dos Alunos
nos Cursos, por meio donos Cursos, por meio do
monitoramento damonitoramento da
frequência, diálogofrequência, diálogo
permanente com os alunos epermanente com os alunos e
contato com pais oucontato com pais ou
responsáveis, quando alunoresponsáveis, quando aluno
menor de idademenor de idade

Acompanhamento deAcompanhamento de
alunos com necessidade dealunos com necessidade de
encaminhamento paraencaminhamento para
outros profissionais.outros profissionais.

11/03/201911/03/2019 15/03/201915/03/2019 Não finalizadoNão finalizado

Acompanhamento deAcompanhamento de
alunos/famílias indicadosalunos/famílias indicados
pelo grupo de Docentes compelo grupo de Docentes com
dificuldade dedificuldade de
aprendizagem e/ouaprendizagem e/ou
necessidade denecessidade de
encaminhamentos paraencaminhamentos para
outros profissionais.outros profissionais.

Acompanhamento dosAcompanhamento dos
projetos definidos noprojetos definidos no
Plano Plurianual dePlano Plurianual de
Gestão Gestão 

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

Auxiliar a coordenaçãoAuxiliar a coordenação
pedagógica nopedagógica no
acompanhamento dosacompanhamento dos
projetos definidos no Planoprojetos definidos no Plano
Plurianual de GestãoPlurianual de Gestão

Organizar, em conjuntoOrganizar, em conjunto
com a Coordenaçãocom a Coordenação
Pedagógica e CoordenaçãoPedagógica e Coordenação
de Curso, cronograma dede Curso, cronograma de
atividades paraatividades para
complementação decomplementação de
estudos.estudos.

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

Organizar, em conjunto comOrganizar, em conjunto com
a Coordenação Pedagógicaa Coordenação Pedagógica
e Coordenação de Curso,e Coordenação de Curso,
cronograma de atividadescronograma de atividades
para complementação depara complementação de
estudos e desenvolvimentoestudos e desenvolvimento
de competências previstasde competências previstas
no Plano de Curso, eno Plano de Curso, e
monitorar a qualidade dasmonitorar a qualidade das
reposições de aula, quandoreposições de aula, quando
houver.houver.
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Reunião Pedagógica comReunião Pedagógica com
ênfase em formaçãoênfase em formação
continuadacontinuada

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

Participar com aParticipar com a
coordenação pedagógica dacoordenação pedagógica da
formação continuada dosformação continuada dos
docentes com o objetivo dedocentes com o objetivo de
fornecer informações sobrefornecer informações sobre
os discentes.os discentes.

Reunião Pedagógica comReunião Pedagógica com
ênfase em formaçãoênfase em formação
continuadacontinuada

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

Participar com aParticipar com a
coordenação pedagógica dacoordenação pedagógica da
formação continuada dosformação continuada dos
docentes com o objetivo dedocentes com o objetivo de
fornecer informações sobrefornecer informações sobre
os discentes.os discentes.

Participar, comParticipar, com
informações sobre osinformações sobre os
alunos, de reuniões dealunos, de reuniões de
curso entre os docentes.curso entre os docentes.

18/03/201918/03/2019 22/02/201922/02/2019 Não finalizadoNão finalizado

Participar, com informaçõesParticipar, com informações
sobre os alunos, de reuniõessobre os alunos, de reuniões
de curso entre os docentes e,de curso entre os docentes e,
por meio de indicadores quepor meio de indicadores que
possibilitem monitoramentopossibilitem monitoramento
do rendimento, frequência edo rendimento, frequência e
permanência dos alunos.permanência dos alunos.

Acompanhar a frequênciaAcompanhar a frequência
dos alunos,dos alunos,
quinzenalmente.quinzenalmente.

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

Promover ações preventivasPromover ações preventivas
com foco na Gestão dacom foco na Gestão da
Permanência dos AlunosPermanência dos Alunos
nos Cursos, por meio donos Cursos, por meio do
monitoramento damonitoramento da
frequência, diálogofrequência, diálogo
permanente com os alunos epermanente com os alunos e
contato com pais oucontato com pais ou
responsáveis, quando alunoresponsáveis, quando aluno
menor de idademenor de idade

Realizar reuniõesRealizar reuniões
periódicas com os alunosperiódicas com os alunos
de todos os cursosde todos os cursos
oferecidos .oferecidos .

25/03/201925/03/2019 28/03/201928/03/2019 Não finalizadoNão finalizado

Realizar reuniões periódicasRealizar reuniões periódicas
com os alunos de todos oscom os alunos de todos os
cursos oferecidos buscandocursos oferecidos buscando
subsídios parasubsídios para
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acompanhamento daacompanhamento da
aprendizagem dos alunos,aprendizagem dos alunos,
formação profissional eformação profissional e
cumprimento curricular.cumprimento curricular.

Acompanhar a frequênciaAcompanhar a frequência
dos alunos,dos alunos,
quinzenalmente.quinzenalmente.

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

Promover ações preventivasPromover ações preventivas
com foco na Gestão dacom foco na Gestão da
Permanência dos AlunosPermanência dos Alunos
nos Cursos, por meio donos Cursos, por meio do
monitoramento damonitoramento da
frequência, diálogofrequência, diálogo
permanente com os alunos epermanente com os alunos e
contato com pais oucontato com pais ou
responsáveis, quando alunoresponsáveis, quando aluno
menor de idademenor de idade

Organizar, em conjuntoOrganizar, em conjunto
com a Coordenaçãocom a Coordenação
Pedagógica e CoordenaçãoPedagógica e Coordenação
de Curso, cronograma dede Curso, cronograma de
atividades paraatividades para
complementação decomplementação de
estudos.estudos.

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

Organizar, em conjunto comOrganizar, em conjunto com
a Coordenação Pedagógicaa Coordenação Pedagógica
e Coordenação de Curso,e Coordenação de Curso,
cronograma de atividadescronograma de atividades
para complementação depara complementação de
estudos e desenvolvimentoestudos e desenvolvimento
de competências previstasde competências previstas
no Plano de Curso, eno Plano de Curso, e
monitorar a qualidade dasmonitorar a qualidade das
reposições de aula, quandoreposições de aula, quando
houver..houver..

Acompanhamento deAcompanhamento de
alunos com necessidade dealunos com necessidade de
encaminhamento paraencaminhamento para
outros profissionais.outros profissionais.

08/04/201908/04/2019 12/04/201912/04/2019 Não finalizadoNão finalizado

Acompanhamento deAcompanhamento de
alunos/famílias indicadosalunos/famílias indicados
pelo grupo de Docentes compelo grupo de Docentes com
dificuldade dedificuldade de
aprendizagem e/ouaprendizagem e/ou
necessidade denecessidade de
encaminhamentos paraencaminhamentos para
outros profissionais.outros profissionais.

Acompanhar a frequênciaAcompanhar a frequência
dos alunos,dos alunos,
quinzenalmente.quinzenalmente.

15/04/201915/04/2019 26/04/201926/04/2019 Não finalizadoNão finalizado
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Promover ações preventivasPromover ações preventivas
com foco na Gestão dacom foco na Gestão da
Permanência dos AlunosPermanência dos Alunos
nos Cursos, por meio donos Cursos, por meio do
monitoramento damonitoramento da
frequência, diálogofrequência, diálogo
permanente com os alunos epermanente com os alunos e
contato com pais oucontato com pais ou
responsáveis, quando alunoresponsáveis, quando aluno
menor de idademenor de idade

Organização de promoçãoOrganização de promoção
de visitas técnicas.de visitas técnicas.

15/04/201915/04/2019 18/04/201918/04/2019 Não finalizadoNão finalizado

Auxiliar a CP pedagógica eAuxiliar a CP pedagógica e
CC na organização eCC na organização e
promoção de visitaspromoção de visitas
técnicas, por meio da divulgtécnicas, por meio da divulg
ação/acompanhamentoação/acompanhamento
junto ao corpo discente.junto ao corpo discente.

 Promover palestras, Promover palestras,
fóruns ou workshopsfóruns ou workshops
sobre situações de risco esobre situações de risco e
que exigem atuaçãoque exigem atuação
específica.específica.

22/04/201922/04/2019 26/04/201926/04/2019 Não finalizadoNão finalizado

Mapear e promoverMapear e promover
palestras, fóruns oupalestras, fóruns ou
workshops sobre situaçõesworkshops sobre situações
de risco e que exigemde risco e que exigem
atuação específica, comoatuação específica, como
bullying, depressão,bullying, depressão,
suicídio, furtos etc.suicídio, furtos etc.

Participação na ReuniãoParticipação na Reunião
dos Conselhos de Classedos Conselhos de Classe
Intermediários, com aIntermediários, com a
presença de alunos.presença de alunos.

22/04/201922/04/2019 27/04/201927/04/2019 Não finalizadoNão finalizado

Participação dos ConselhosParticipação dos Conselhos
de Classe Intermediários,de Classe Intermediários,
fazendo levantamento defazendo levantamento de
dados referente ao processodados referente ao processo
de recuperação contínua..de recuperação contínua..

Realizar reuniõesRealizar reuniões
periódicas com os alunosperiódicas com os alunos
de todos os cursosde todos os cursos
oferecidos .oferecidos .

25/04/201925/04/2019 30/04/201930/04/2019 Não finalizadoNão finalizado

Realizar reuniões periódicasRealizar reuniões periódicas
com os alunos de todos oscom os alunos de todos os
cursos oferecidos buscandocursos oferecidos buscando
subsídios parasubsídios para
acompanhamento daacompanhamento da
aprendizagem dos alunos,aprendizagem dos alunos,
formação profissional eformação profissional e
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cumprimento curricular.cumprimento curricular.
Acompanhar a frequênciaAcompanhar a frequência
dos alunos,dos alunos,
quinzenalmente.quinzenalmente.

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

Promover ações preventivasPromover ações preventivas
com foco na Gestão dacom foco na Gestão da
Permanência dos AlunosPermanência dos Alunos
nos Cursos, por meio donos Cursos, por meio do
monitoramento damonitoramento da
frequência, diálogofrequência, diálogo
permanente com os alunos epermanente com os alunos e
contato com pais oucontato com pais ou
responsáveis, quando alunoresponsáveis, quando aluno
menor de idademenor de idade

Organizar a integração:Organizar a integração:
aluno/aluno ealuno/aluno e
aluno/direção.aluno/direção.

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

Desenvolver oficinas,Desenvolver oficinas,
dinâmicas de integração edinâmicas de integração e
oportunidades paraoportunidades para
intensificar a interrelaçãointensificar a interrelação
entre aluno/aluno,entre aluno/aluno,
aluno/docentes ealuno/docentes e
aluno/Direção.aluno/Direção.

 Realizar eventos internos Realizar eventos internos
e externos com ae externos com a
participação de alunos,participação de alunos,
tanto na Etec, quanto natanto na Etec, quanto na
Classe Descentralizada.Classe Descentralizada.

02/05/201902/05/2019 03/05/201903/05/2019 Não finalizadoNão finalizado

Viabilizar, em conjunto comViabilizar, em conjunto com
a Equipe Pedagógica, aa Equipe Pedagógica, a
promoção de eventospromoção de eventos
intraescolares com fins naintraescolares com fins na
formação profissional dosformação profissional dos
alunos, tanto na Etec-Sedealunos, tanto na Etec-Sede
quanto nas Classesquanto nas Classes
Descentralizadas, assimDescentralizadas, assim
como gerar mecanismoscomo gerar mecanismos
para participação dos alunospara participação dos alunos
em eventos externosem eventos externos
relacionados ao curso querelacionados ao curso que
frequentam, como porfrequentam, como por
exemplo: feiras,exemplo: feiras,
campeonatos, gincanas,campeonatos, gincanas,
semanas tecnológicas,semanas tecnológicas,
fóruns e debates.fóruns e debates.

Promover, conjuntamentePromover, conjuntamente
com o ATA ecom o ATA e
Coordenadores de Curso,Coordenadores de Curso,
a participação doa participação do

06/05/201906/05/2019 17/05/201917/05/2019 Não finalizadoNão finalizado
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colegiado integrado porcolegiado integrado por
empresas e ONG's noempresas e ONG's no
Conselho Escolar.Conselho Escolar.

Promover, conjuntamentePromover, conjuntamente
com o ATA ecom o ATA e
Coordenadores de Curso, aCoordenadores de Curso, a
participação do colegiadoparticipação do colegiado
integrado por empresas eintegrado por empresas e
ONG's no ConselhoONG's no Conselho
Escolar, viabilizandoEscolar, viabilizando
caminhos ecaminhos e
redimensionando o fazerredimensionando o fazer
pedagógico para apedagógico para a
construção de relaçõesconstrução de relações
interativas entre escola einterativas entre escola e
empresa.empresa.

Organizar, em conjuntoOrganizar, em conjunto
com a Coordenaçãocom a Coordenação
Pedagógica e CoordenaçãoPedagógica e Coordenação
de Curso, cronograma dede Curso, cronograma de
atividades paraatividades para
complementação decomplementação de
estudos.estudos.

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

Organizar, em conjunto comOrganizar, em conjunto com
a Coordenação Pedagógicaa Coordenação Pedagógica
e Coordenação de Curso,e Coordenação de Curso,
cronograma de atividadescronograma de atividades
para complementação depara complementação de
estudos e desenvolvimentoestudos e desenvolvimento
de competências previstasde competências previstas
no Plano de Curso, eno Plano de Curso, e
monitorar a qualidade dasmonitorar a qualidade das
reposições de aula, quandoreposições de aula, quando
houver.houver.

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

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

Participar, comParticipar, com
informações sobre osinformações sobre os
alunos, de reuniões dealunos, de reuniões de
curso entre os docentes.curso entre os docentes.

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

Participar, com informaçõesParticipar, com informações
sobre os alunos, de reuniõessobre os alunos, de reuniões
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de curso entre os docentes e,de curso entre os docentes e,
por meio de indicadores quepor meio de indicadores que
possibilitem monitoramentopossibilitem monitoramento
do rendimento, frequência edo rendimento, frequência e
permanência dos alunos.permanência dos alunos.

Acompanhamento deAcompanhamento de
alunos com necessidade dealunos com necessidade de
encaminhamento paraencaminhamento para
outros profissionais.outros profissionais.

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

Acompanhamento deAcompanhamento de
alunos/famílias indicadosalunos/famílias indicados
pelo grupo de Docentes compelo grupo de Docentes com
dificuldade dedificuldade de
aprendizagem e/ouaprendizagem e/ou
necessidade denecessidade de
encaminhamentos paraencaminhamentos para
outros profissionais.outros profissionais.

Acompanhar a frequênciaAcompanhar a frequência
dos alunos,dos alunos,
quinzenalmente.quinzenalmente.

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

Promover ações preventivasPromover ações preventivas
com foco na Gestão dacom foco na Gestão da
Permanência dos AlunosPermanência dos Alunos
nos Cursos, por meio donos Cursos, por meio do
monitoramento damonitoramento da
frequência, diálogofrequência, diálogo
permanente com os alunos epermanente com os alunos e
contato com pais oucontato com pais ou
responsáveis, quando alunoresponsáveis, quando aluno
menor de idademenor de idade

 Acompanhar o Acompanhar o
desenvolvimento edesenvolvimento e
resultados das Progressõesresultados das Progressões
Parciais.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.Progressões Parciais.

Reuniões com grupos deReuniões com grupos de
docentes e discentes dedocentes e discentes de
cada curso cada curso 

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

 Desenvolver oficinas, Desenvolver oficinas,
dinâmicas de integração edinâmicas de integração e
oportunidades paraoportunidades para
intensificar a interrelaçãointensificar a interrelação
entre aluno/aluno,entre aluno/aluno,
aluno/docentes ealuno/docentes e
aluno/Direção.aluno/Direção.

 Realizar constantes Realizar constantes
reuniões com alunosreuniões com alunos

20/05/201920/05/2019 24/05/201924/05/2019 Não finalizadoNão finalizado
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buscando feedback dobuscando feedback do
andamento dos cursos.andamento dos cursos.

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

Acompanhar a frequênciaAcompanhar a frequência
dos alunos,dos alunos,
quinzenalmente.quinzenalmente.

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

Promover ações preventivasPromover ações preventivas
com foco na Gestão dacom foco na Gestão da
Permanência dos AlunosPermanência dos Alunos
nos Cursos, por meio donos Cursos, por meio do
monitoramento damonitoramento da
frequência, diálogofrequência, diálogo
permanente com os alunos epermanente com os alunos e
contato com pais oucontato com pais ou
responsáveis, quando alunoresponsáveis, quando aluno
menor de idademenor de idade

Realizar reuniõesRealizar reuniões
periódicas com os alunosperiódicas com os alunos
de todos os cursosde todos os cursos
oferecidos .oferecidos .

27/05/201927/05/2019 30/05/201930/05/2019 Não finalizadoNão finalizado

Realizar reuniões periódicasRealizar reuniões periódicas
com os alunos de todos oscom os alunos de todos os
cursos oferecidos buscandocursos oferecidos buscando
subsídios parasubsídios para
acompanhamento daacompanhamento da
aprendizagem dos alunos,aprendizagem dos alunos,
formação profissional eformação profissional e
cumprimento curricular.cumprimento curricular.

Acompanhamento dosAcompanhamento dos
projetos definidos noprojetos definidos no
Plano Plurianual dePlano Plurianual de
GestãoGestão

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

Auxiliar a coordenaçãoAuxiliar a coordenação
pedagógica nopedagógica no
acompanhamento dosacompanhamento dos
projetos definidos no Planoprojetos definidos no Plano
Plurianual de Gestão.Plurianual de Gestão.

Reunião Pedagógica comReunião Pedagógica com
ênfase em formaçãoênfase em formação
continuadacontinuada

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

Participar com aParticipar com a
coordenação pedagógica dacoordenação pedagógica da
formação continuada dosformação continuada dos
docentes com o objetivo dedocentes com o objetivo de
fornecer informações sobrefornecer informações sobre
os discentes.os discentes.
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Organizar, em conjuntoOrganizar, em conjunto
com a Coordenaçãocom a Coordenação
Pedagógica e CoordenaçãoPedagógica e Coordenação
de Curso, cronograma dede Curso, cronograma de
atividades paraatividades para
complementação decomplementação de
estudos.estudos.

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

Organizar, em conjunto comOrganizar, em conjunto com
a Coordenação Pedagógicaa Coordenação Pedagógica
e Coordenação de Curso,e Coordenação de Curso,
cronograma de atividadescronograma de atividades
para complementação depara complementação de
estudos e desenvolvimentoestudos e desenvolvimento
de competências previstasde competências previstas
no Plano de Curso, eno Plano de Curso, e
monitorar a qualidade dasmonitorar a qualidade das
reposições de aula, quandoreposições de aula, quando
houver.houver.

Acompanhamento deAcompanhamento de
alunos com necessidade dealunos com necessidade de
encaminhamento paraencaminhamento para
outros profissionais.outros profissionais.

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

Acompanhamento deAcompanhamento de
alunos/famílias indicadosalunos/famílias indicados
pelo grupo de Docentes compelo grupo de Docentes com
dificuldade dedificuldade de
aprendizagem e/ouaprendizagem e/ou
necessidade denecessidade de
encaminhamentos paraencaminhamentos para
outros profissionais.outros profissionais.

Acompanhar a frequênciaAcompanhar a frequência
dos alunos,dos alunos,
quinzenalmente.quinzenalmente.

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

Promover ações preventivasPromover ações preventivas
com foco na Gestão dacom foco na Gestão da
Permanência dos AlunosPermanência dos Alunos
nos Cursos, por meio donos Cursos, por meio do
monitoramento damonitoramento da
frequência, diálogofrequência, diálogo
permanente com os alunos epermanente com os alunos e
contato com pais oucontato com pais ou
responsáveis, quando alunoresponsáveis, quando aluno
menor de idademenor de idade

Acompanhar a frequênciaAcompanhar a frequência
dos alunos,dos alunos,
quinzenalmente.quinzenalmente.

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

Promover ações preventivasPromover ações preventivas
com foco na Gestão dacom foco na Gestão da
Permanência dos AlunosPermanência dos Alunos
nos Cursos, por meio donos Cursos, por meio do
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monitoramento damonitoramento da
frequência, diálogofrequência, diálogo
permanente com os alunos epermanente com os alunos e
contato com pais oucontato com pais ou
responsáveis, quando alunoresponsáveis, quando aluno
menor de idademenor de idade

 Promover palestras, Promover palestras,
fóruns ou workshopsfóruns ou workshops
sobre situações de risco esobre situações de risco e
que exigem atuaçãoque exigem atuação
específicaespecífica

24/06/201924/06/2019 28/06/201928/06/2019 Não finalizadoNão finalizado

Mapear e promoverMapear e promover
palestras, fóruns oupalestras, fóruns ou
workshops sobre situaçõesworkshops sobre situações
de risco e que exigemde risco e que exigem
atuação específica, comoatuação específica, como
bullying, depressão,bullying, depressão,
suicídio, furtos etc.suicídio, furtos etc.

Realizar reuniõesRealizar reuniões
periódicas com os alunosperiódicas com os alunos
de todos os cursosde todos os cursos
oferecidos .oferecidos .

24/06/201924/06/2019 27/06/201927/06/2019 Não finalizadoNão finalizado

Realizar reuniões periódicasRealizar reuniões periódicas
com os alunos de todos oscom os alunos de todos os
cursos oferecidos buscandocursos oferecidos buscando
subsídios parasubsídios para
acompanhamento daacompanhamento da
aprendizagem dos alunos,aprendizagem dos alunos,
formação profissional eformação profissional e
cumprimento curricular.cumprimento curricular.

Participação na ReuniãoParticipação na Reunião
dos Conselhos de Classedos Conselhos de Classe
Intermediários e Finais,Intermediários e Finais,
com a presença de alunos.com a presença de alunos.

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

Participação dos ConselhosParticipação dos Conselhos
de Classe Intermediários ede Classe Intermediários e
Finais, fazendoFinais, fazendo
levantamento de dadoslevantamento de dados
referente ao processo dereferente ao processo de
recuperação contínua..recuperação contínua..

Acompanhar os PedidosAcompanhar os Pedidos
de Reconsideração.de Reconsideração.

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 com ae analisá-los Junto com a
Coordenação Pedagógica,Coordenação Pedagógica,
Coordenação de Curso eCoordenação de Curso e
Docentes.Docentes.

Acompanhamento deAcompanhamento de 08/07/201908/07/2019 12/07/201912/07/2019 Não finalizadoNão finalizado
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alunos com necessidade dealunos com necessidade de
encaminhamento paraencaminhamento para
outros profissionais.outros profissionais.

Acompanhamento deAcompanhamento de
alunos/famílias indicadosalunos/famílias indicados
pelo grupo de Docentes compelo grupo de Docentes com
dificuldade dedificuldade de
aprendizagem e/ouaprendizagem e/ou
necessidade denecessidade de
encaminhamentos paraencaminhamentos para
outros profissionais.outros profissionais.

Avaliação dos trabalhosAvaliação dos trabalhos
realizados no primeirorealizados no primeiro
semestre.semestre.

12/07/201912/07/2019 22/07/201922/07/2019 Não finalizadoNão finalizado

Avaliação dos trabalhosAvaliação dos trabalhos
realizados no primeirorealizados no primeiro
semestre e preparativos parasemestre e preparativos para
a recepção dos alunosa recepção dos alunos
ingressantes no segundoingressantes no segundo
semestre de 2019.semestre de 2019.

Reunião de PlanejamentoReunião de Planejamento 22/07/201922/07/2019 22/07/201922/07/2019 Não finalizadoNão finalizado
Auxiliar a CoordenaçãoAuxiliar a Coordenação
Pedagógica na organizaçãoPedagógica na organização
da Reunião deda Reunião de
Planejamento.Planejamento.

Acompanhar a frequênciaAcompanhar a frequência
dos alunos,dos alunos,
quinzenalmente.quinzenalmente.

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

Promover ações preventivasPromover ações preventivas
com foco na Gestão dacom foco na Gestão da
Permanência dos AlunosPermanência dos Alunos
nos Cursos, por meio donos Cursos, por meio do
monitoramento damonitoramento da
frequência, diálogofrequência, diálogo
permanente com os alunos epermanente com os alunos e
contato com pais oucontato com pais ou
responsáveis, quando alunoresponsáveis, quando aluno
menor de idademenor de idade

Realizar reuniõesRealizar reuniões
periódicas com os alunosperiódicas com os alunos
de todos os cursosde todos os cursos
oferecidos .oferecidos .

25/07/201925/07/2019 31/07/201931/07/2019 Não finalizadoNão finalizado

Realizar reuniões periódicasRealizar reuniões periódicas
com os alunos de todos oscom os alunos de todos os
cursos oferecidos buscandocursos oferecidos buscando
subsídios parasubsídios para
acompanhamento daacompanhamento da
aprendizagem dos alunos,aprendizagem dos alunos,
formação profissional eformação profissional e
cumprimento curricular.cumprimento curricular.
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 Acompanhar a CP no Acompanhar a CP no
desenvolvimento dosdesenvolvimento dos
trabalhos referente astrabalhos referente as
lacunas/dificuldades delacunas/dificuldades de
aprendizagemaprendizagem

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

 Promover, a partir do Promover, a partir do
diagnóstico docente,diagnóstico docente,
reuniões, orientações ereuniões, orientações e
acompanhamento junto aosacompanhamento junto aos
alunos objetivandoalunos objetivando
estruturar um plano de açãoestruturar um plano de ação
para sanar lacunas depara sanar lacunas de
aprendizagem.aprendizagem.

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

29/07/201929/07/2019 06/08/201906/08/2019 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
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.

Reuniões com grupos deReuniões com grupos de
docentes e discentes dedocentes e discentes de
cada curso cada curso 

02/08/201902/08/2019 02/08/201902/08/2019 Não finalizadoNão finalizado

 Desenvolver oficinas, Desenvolver oficinas,
dinâmicas de integração edinâmicas de integração e
oportunidades paraoportunidades para
intensificar a interrelaçãointensificar a interrelação
entre aluno/aluno,entre aluno/aluno,
aluno/docentes ealuno/docentes e
aluno/Direçãoaluno/Direção

 Acompanhar a CP no Acompanhar a CP no
desenvolvimento dosdesenvolvimento dos
trabalhos referente astrabalhos referente as
lacunas/dificuldades delacunas/dificuldades de
aprendizagemaprendizagem

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

Trabalhar asTrabalhar as
lacunas/dificuldades delacunas/dificuldades de
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aprendizagem por meio deaprendizagem por meio de
subsídios à coordenaçãosubsídios à coordenação
pedagógica, coordenação depedagógica, coordenação de
curso e docentescurso e docentes

Promover, conjuntamentePromover, conjuntamente
com o ATA ecom o ATA e
Coordenadores de Curso,Coordenadores de Curso,
a participação doa participação do
colegiado integrado porcolegiado integrado por
empresas e ONG's noempresas e ONG's no
Conselho Escolar.Conselho Escolar.

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

Promover, conjuntamentePromover, conjuntamente
com o ATA ecom o ATA e
Coordenadores de Curso, aCoordenadores de Curso, a
participação do colegiadoparticipação do colegiado
integrado por empresas eintegrado por empresas e
ONG's no ConselhoONG's no Conselho
Escolar, viabilizandoEscolar, viabilizando
caminhos ecaminhos e
redimensionando o fazerredimensionando o fazer
pedagógico para apedagógico para a
construção de relaçõesconstrução de relações
interativas entre escola einterativas entre escola e
empresa.empresa.

Acompanhar a frequênciaAcompanhar a frequência
dos alunos,dos alunos,
quinzenalmente.quinzenalmente.

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

Promover ações preventivasPromover ações preventivas
com foco na Gestão dacom foco na Gestão da
Permanência dos AlunosPermanência dos Alunos
nos Cursos, por meio donos Cursos, por meio do
monitoramento damonitoramento da
frequência, diálogofrequência, diálogo
permanente com os alunos epermanente com os alunos e
contato com pais oucontato com pais ou
responsáveis, quando alunoresponsáveis, quando aluno
menor de idademenor de idade

 Acompanhar o Acompanhar o
desenvolvimento edesenvolvimento e
resultados das Progressõesresultados das Progressões
Parciais.Parciais.

12/08/201912/08/2019 23/08/201923/08/2019 Não finalizadoNão finalizado

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

 Realizar constantes Realizar constantes
reuniões com alunosreuniões com alunos
buscando feedback dobuscando feedback do
andamento dos cursos.andamento dos cursos.

12/08/201912/08/2019 16/08/201916/08/2019 Não finalizadoNão finalizado

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

Acompanhamento deAcompanhamento de
alunos com necessidade dealunos com necessidade de
encaminhamento paraencaminhamento para
outros profissionais.outros profissionais.

12/08/201912/08/2019 16/08/201916/08/2019 Não finalizadoNão finalizado

Acompanhamento deAcompanhamento de
alunos/famílias indicadosalunos/famílias indicados
pelo grupo de Docentes compelo grupo de Docentes com
dificuldade dedificuldade de
aprendizagem e/ouaprendizagem e/ou
necessidade denecessidade de
encaminhamentos paraencaminhamentos para
outros profissionais.outros profissionais.

Organizar a integração:Organizar a integração:
aluno/aluno ealuno/aluno e
aluno/direção.aluno/direção.

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

Desenvolver oficinas,Desenvolver oficinas,
dinâmicas de integração edinâmicas de integração e
oportunidades paraoportunidades para
intensificar a interrelaçãointensificar a interrelação
entre aluno/aluno,entre aluno/aluno,
aluno/docentes ealuno/docentes e
aluno/Direção.aluno/Direção.

Acompanhar a frequênciaAcompanhar a frequência
dos alunos,dos alunos,
quinzenalmente.quinzenalmente.

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

Promover ações preventivasPromover ações preventivas
com foco na Gestão dacom foco na Gestão da
Permanência dos AlunosPermanência dos Alunos
nos Cursos, por meio donos Cursos, por meio do
monitoramento damonitoramento da
frequência, diálogofrequência, diálogo
permanente com os alunos epermanente com os alunos e
contato com pais oucontato com pais ou
responsáveis, quando alunoresponsáveis, quando aluno
menor de idademenor de idade

Promover palestras,Promover palestras,
fóruns ou workshopsfóruns ou workshops
sobre situações de risco esobre situações de risco e
que exigem atuaçãoque exigem atuação
específica.específica.

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

Mapear e promoverMapear e promover
palestras, fóruns oupalestras, fóruns ou
workshops sobre situaçõesworkshops sobre situações
de risco e que exigemde risco e que exigem
atuação específica, comoatuação específica, como
bullying, depressão,bullying, depressão,
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suicídio, furtos etc.suicídio, furtos etc.
Organizar, em conjuntoOrganizar, em conjunto
com a Coordenaçãocom a Coordenação
Pedagógica e CoordenaçãoPedagógica e Coordenação
de Curso, cronograma dede Curso, cronograma de
atividades paraatividades para
complementação decomplementação de
estudos.estudos.

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

Organizar, em conjunto comOrganizar, em conjunto com
a Coordenação Pedagógicaa Coordenação Pedagógica
e Coordenação de Curso,e Coordenação de Curso,
cronograma de atividadescronograma de atividades
para complementação depara complementação de
estudos e desenvolvimentoestudos e desenvolvimento
de competências previstasde competências previstas
no Plano de Curso, eno Plano de Curso, e
monitorar a qualidade dasmonitorar a qualidade das
reposições de aula, quandoreposições de aula, quando
houver.houver.

Acompanhamento dosAcompanhamento dos
projetos definidos noprojetos definidos no
Plano Plurianual dePlano Plurianual de
GestãoGestão

26/08/201926/08/2019 06/09/201906/09/2019 Não finalizadoNão finalizado

Auxiliar a coordenaçãoAuxiliar a coordenação
pedagógica nopedagógica no
acompanhamento dosacompanhamento dos
projetos definidos no Planoprojetos definidos no Plano
Plurianual de Gestão.Plurianual de Gestão.

Realizar reuniõesRealizar reuniões
periódicas com os alunosperiódicas com os alunos
de todos os cursosde todos os cursos
oferecidos .oferecidos .

27/08/201927/08/2019 30/08/201930/08/2019 Não finalizadoNão finalizado

Realizar reuniões periódicasRealizar reuniões periódicas
com os alunos de todos oscom os alunos de todos os
cursos oferecidos buscandocursos oferecidos buscando
subsídios parasubsídios para
acompanhamento daacompanhamento da
aprendizagem dos alunos,aprendizagem dos alunos,
formação profissional eformação profissional e
cumprimento curricular.cumprimento curricular.

Acompanhar a frequênciaAcompanhar a frequência
dos alunos,dos alunos,
quinzenalmente.quinzenalmente.

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

Promover ações preventivasPromover ações preventivas
com foco na Gestão dacom foco na Gestão da
Permanência dos AlunosPermanência dos Alunos
nos Cursos, por meio donos Cursos, por meio do
monitoramento damonitoramento da
frequência, diálogofrequência, diálogo
permanente com os alunos epermanente com os alunos e
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contato com pais oucontato com pais ou
responsáveis, quando alunoresponsáveis, quando aluno
menor de idademenor de idade

Organização e promoçãoOrganização e promoção
de visitas técnicas.de visitas técnicas.

09/09/201909/09/2019 13/09/201913/09/2019 Não finalizadoNão finalizado

Auxiliar a CP e CC naAuxiliar a CP e CC na
organização e promoção deorganização e promoção de
visitas técnicas, por meio davisitas técnicas, por meio da
divulgação/acompanhamentdivulgação/acompanhament
o junto ao corpo discente.o junto ao corpo discente.

Acompanhamento deAcompanhamento de
alunos com necessidade dealunos com necessidade de
encaminhamento paraencaminhamento para
outros profissionais.outros profissionais.

09/09/201909/09/2019 13/09/201913/09/2019 Não finalizadoNão finalizado

Acompanhamento deAcompanhamento de
alunos/famílias indicadosalunos/famílias indicados
pelo grupo de Docentes compelo grupo de Docentes com
dificuldade dedificuldade de
aprendizagem e/ouaprendizagem e/ou
necessidade denecessidade de
encaminhamentos paraencaminhamentos para
outros profissionais.outros profissionais.

Organizar, em conjuntoOrganizar, em conjunto
com a Coordenaçãocom a Coordenação
Pedagógica e CoordenaçãoPedagógica e Coordenação
de Curso, cronograma dede Curso, cronograma de
atividades paraatividades para
complementação decomplementação de
estudos.estudos.

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

Organizar, em conjunto comOrganizar, em conjunto com
a Coordenação Pedagógicaa Coordenação Pedagógica
e Coordenação de Curso,e Coordenação de Curso,
cronograma de atividadescronograma de atividades
para complementação depara complementação de
estudos e desenvolvimentoestudos e desenvolvimento
de competências previstasde competências previstas
no Plano de Curso, eno Plano de Curso, e
monitorar a qualidade dasmonitorar a qualidade das
reposições de aula, quandoreposições de aula, quando
houver.houver.

Reunião Pedagógica comReunião Pedagógica com
ênfase em formaçãoênfase em formação
continuadacontinuada

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

Participar com aParticipar com a
coordenação pedagógica dacoordenação pedagógica da
formação continuada dosformação continuada dos
docentes com o objetivo dedocentes com o objetivo de
fornecer informações sobrefornecer informações sobre
os discentes.os discentes.

Acompanhar a frequênciaAcompanhar a frequência 16/09/201916/09/2019 27/09/201927/09/2019 Não finalizadoNão finalizado
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dos alunos,dos alunos,
quinzenalmente.quinzenalmente.

Promover ações preventivasPromover ações preventivas
com foco na Gestão dacom foco na Gestão da
Permanência dos AlunosPermanência dos Alunos
nos Cursos, por meio donos Cursos, por meio do
monitoramento damonitoramento da
frequência, diálogofrequência, diálogo
permanente com os alunos epermanente com os alunos e
contato com pais oucontato com pais ou
responsáveis, quando alunoresponsáveis, quando aluno
menor de idademenor de idade

Participação na ReuniãoParticipação na Reunião
dos Conselhos de Classedos Conselhos de Classe
Intermediários, com aIntermediários, com a
presença de alunos.presença de alunos.

23/09/201923/09/2019 28/09/201928/09/2019 Não finalizadoNão finalizado

Participação dos ConselhosParticipação dos Conselhos
de Classe Intermediários,de Classe Intermediários,
fazendo levantamento defazendo levantamento de
dados referente ao processodados referente ao processo
de recuperação contínua..de recuperação contínua..

Realizar reuniõesRealizar reuniões
periódicas com os alunosperiódicas com os alunos
de todos os cursosde todos os cursos
oferecidos .oferecidos .

24/09/201924/09/2019 27/09/201927/09/2019 Não finalizadoNão finalizado

Realizar reuniões periódicasRealizar reuniões periódicas
com os alunos de todos oscom os alunos de todos os
cursos oferecidos buscandocursos oferecidos buscando
subsídios parasubsídios para
acompanhamento daacompanhamento da
aprendizagem dos alunos,aprendizagem dos alunos,
formação profissional eformação profissional e
cumprimento curricular.cumprimento curricular.

Acompanhar a frequênciaAcompanhar a frequência
dos alunos,dos alunos,
quinzenalmente.quinzenalmente.

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

Promover ações preventivasPromover ações preventivas
com foco na Gestão dacom foco na Gestão da
Permanência dos AlunosPermanência dos Alunos
nos Cursos, por meio donos Cursos, por meio do
monitoramento damonitoramento da
frequência, diálogofrequência, diálogo
permanente com os alunos epermanente com os alunos e
contato com pais oucontato com pais ou
responsáveis, quando alunoresponsáveis, quando aluno
menor de idademenor de idade

Reuniões com grupos deReuniões com grupos de
docentes e discentes dedocentes e discentes de
cada curso cada curso 

01/10/201901/10/2019 01/10/201901/10/2019 Não finalizadoNão finalizado

 Desenvolver oficinas, Desenvolver oficinas,
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dinâmicas de integração edinâmicas de integração e
oportunidades paraoportunidades para
intensificar a interrelaçãointensificar a interrelação
entre aluno/aluno,entre aluno/aluno,
aluno/docentes ealuno/docentes e
aluno/Direção.aluno/Direção.

Organizar, em conjuntoOrganizar, em conjunto
com a Coordenaçãocom a Coordenação
Pedagógica e CoordenaçãoPedagógica e Coordenação
de Curso, cronograma dede Curso, cronograma de
atividades paraatividades para
complementação decomplementação de
estudos.estudos.

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

Organizar, em conjunto comOrganizar, em conjunto com
a Coordenação Pedagógicaa Coordenação Pedagógica
e Coordenação de Curso,e Coordenação de Curso,
cronograma de atividadescronograma de atividades
para complementação depara complementação de
estudos e desenvolvimentoestudos e desenvolvimento
de competências previstasde competências previstas
no Plano de Curso, eno Plano de Curso, e
monitorar a qualidade dasmonitorar a qualidade das
reposições de aula, quandoreposições de aula, quando
houver.houver.

Acompanhamento deAcompanhamento de
alunos com necessidade dealunos com necessidade de
encaminhamento paraencaminhamento para
outros profissionais.outros profissionais.

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

Acompanhamento deAcompanhamento de
alunos/famílias indicadosalunos/famílias indicados
pelo grupo de Docentes compelo grupo de Docentes com
dificuldade dedificuldade de
aprendizagem e/ouaprendizagem e/ou
necessidade denecessidade de
encaminhamentos paraencaminhamentos para
outros profissionais.outros profissionais.

 Acompanhar o Acompanhar o
desenvolvimento edesenvolvimento e
resultados das Progressõesresultados das Progressões
Parciais.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 ParciaisProgressões Parciais

 Realizar constantes Realizar constantes
reuniões com alunosreuniões com alunos
buscando feedback dobuscando feedback do
andamento dos cursos.andamento dos cursos.

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

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

Acompanhar a frequênciaAcompanhar a frequência
dos alunos,dos alunos,
quinzenalmente.quinzenalmente.

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

Promover ações preventivasPromover ações preventivas
com foco na Gestão dacom foco na Gestão da
Permanência dos AlunosPermanência dos Alunos
nos Cursos, por meio donos Cursos, por meio do
monitoramento damonitoramento da
frequência, diálogofrequência, diálogo
permanente com os alunos epermanente com os alunos e
contato com pais oucontato com pais ou
responsáveis, quando alunoresponsáveis, quando aluno
menor de idademenor de idade

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

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

 Realizar eventos internos Realizar eventos internos
e externos com ae externos com a
participação de alunos,participação de alunos,
tanto na Etec, quanto natanto na Etec, quanto na
Classe Descentralizada.Classe Descentralizada.

16/10/201916/10/2019 18/10/201918/10/2019 Não finalizadoNão finalizado

Viabilizar, em conjunto comViabilizar, em conjunto com
a Equipe Pedagógica, aa Equipe Pedagógica, a
promoção de eventospromoção de eventos
intraescolares com fins naintraescolares com fins na
formação profissional dosformação profissional dos
alunos, tanto na Etec-Sedealunos, tanto na Etec-Sede
quanto nas Classesquanto nas Classes
Descentralizadas, assimDescentralizadas, assim
como gerar mecanismoscomo gerar mecanismos
para participação dos alunospara participação dos alunos
em eventos externosem eventos externos
relacionados ao curso querelacionados ao curso que
frequentam, como porfrequentam, como por
exemplo: feiras,exemplo: feiras,
campeonatos, gincanas,campeonatos, gincanas,
semanas tecnológicas,semanas tecnológicas,
fóruns e debates.fóruns e debates.

Promover palestras,Promover palestras,
fóruns ou workshopsfóruns ou workshops

16/10/201916/10/2019 18/10/201918/10/2019 Não finalizadoNão finalizado
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sobre situações de risco esobre situações de risco e
que exigem atuaçãoque exigem atuação
específica.específica.

Mapear e promoverMapear e promover
palestras, fóruns oupalestras, fóruns ou
workshops sobre situaçõesworkshops sobre situações
de risco e que exigemde risco e que exigem
atuação específica, comoatuação específica, como
bullying, depressão,bullying, depressão,
suicídio, furtos etc.suicídio, furtos etc.

Participar, comParticipar, com
informações sobre osinformações sobre os
alunos, de reuniões dealunos, de reuniões de
curso entre os docentes.curso entre os docentes.

21/10/201921/10/2019 25/10/201925/10/2019 Não finalizadoNão finalizado

Participar, com informaçõesParticipar, com informações
sobre os alunos, de reuniõessobre os alunos, de reuniões
de curso entre os docentes e,de curso entre os docentes e,
por meio de indicadores quepor meio de indicadores que
possibilitem monitoramentopossibilitem monitoramento
do rendimento, frequência edo rendimento, frequência e
permanência dos alunos.permanência dos alunos.

Acompanhamento dosAcompanhamento dos
projetos definidos noprojetos definidos no
Plano Plurianual dePlano Plurianual de
Gestão.Gestão.

21/10/201921/10/2019 05/11/201905/11/2019 Não finalizadoNão finalizado

Auxiliar a coordenaçãoAuxiliar a coordenação
pedagógica nopedagógica no
acompanhamento dosacompanhamento dos
projetos definidos no Planoprojetos definidos no Plano
Plurianual de Gestão.Plurianual de Gestão.

Organizar a integração:Organizar a integração:
aluno/aluno ealuno/aluno e
aluno/direção.aluno/direção.

22/10/201922/10/2019 22/10/201922/10/2019 Não finalizadoNão finalizado

Desenvolver oficinas,Desenvolver oficinas,
dinâmicas de integração edinâmicas de integração e
oportunidades paraoportunidades para
intensificar a interrelaçãointensificar a interrelação
entre aluno/aluno,entre aluno/aluno,
aluno/docentes ealuno/docentes e
aluno/Direção.aluno/Direção.

Acompanhar a frequênciaAcompanhar a frequência
dos alunos,dos alunos,
quinzenalmente.quinzenalmente.

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

Promover ações preventivasPromover ações preventivas
com foco na Gestão dacom foco na Gestão da
Permanência dos AlunosPermanência dos Alunos
nos Cursos, por meio donos Cursos, por meio do
monitoramento damonitoramento da
frequência, diálogofrequência, diálogo
permanente com os alunos epermanente com os alunos e
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contato com pais oucontato com pais ou
responsáveis, quando alunoresponsáveis, quando aluno
menor de idademenor de idade

Realizar reuniõesRealizar reuniões
periódicas com os alunosperiódicas com os alunos
de todos os cursosde todos os cursos
oferecidos .oferecidos .

28/10/201928/10/2019 31/10/201931/10/2019 Não finalizadoNão finalizado

Realizar reuniões periódicasRealizar reuniões periódicas
com os alunos de todos oscom os alunos de todos os
cursos oferecidos buscandocursos oferecidos buscando
subsídios parasubsídios para
acompanhamento daacompanhamento da
aprendizagem dos alunos,aprendizagem dos alunos,
formação profissional eformação profissional e
cumprimento curricular.cumprimento curricular.

Promover, conjuntamentePromover, conjuntamente
com o ATA ecom o ATA e
Coordenadores de Curso,Coordenadores de Curso,
a participação doa participação do
colegiado integrado porcolegiado integrado por
empresas e ONG's noempresas e ONG's no
Conselho Escolar.Conselho Escolar.

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

Promover, conjuntamentePromover, conjuntamente
com o ATA ecom o ATA e
Coordenadores de Curso, aCoordenadores de Curso, a
participação do colegiadoparticipação do colegiado
integrado por empresas eintegrado por empresas e
ONG's no ConselhoONG's no Conselho
Escolar, viabilizandoEscolar, viabilizando
caminhos ecaminhos e
redimensionando o fazerredimensionando o fazer
pedagógico para apedagógico para a
construção de relaçõesconstrução de relações
interativas entre escola einterativas entre escola e
empresa.empresa.

 Acompanhar o Acompanhar o
desenvolvimento edesenvolvimento e
resultados das Progressõesresultados das Progressões
Parciais.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.Progressões Parciais.

Acompanhamento deAcompanhamento de
alunos com necessidade dealunos com necessidade de
encaminhamento paraencaminhamento para
outros profissionais.outros profissionais.

11/11/201911/11/2019 14/11/201914/11/2019 Não finalizadoNão finalizado

Acompanhamento deAcompanhamento de
alunos/famílias indicadosalunos/famílias indicados
pelo grupo de Docentes compelo grupo de Docentes com
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dificuldade dedificuldade de
aprendizagem e/ouaprendizagem e/ou
necessidade denecessidade de
encaminhamentos paraencaminhamentos para
outros profissionais.outros profissionais.

Organizar, em conjuntoOrganizar, em conjunto
com a Coordenaçãocom a Coordenação
Pedagógica e CoordenaçãoPedagógica e Coordenação
de Curso, cronograma dede Curso, cronograma de
atividades paraatividades para
complementação decomplementação de
estudos.estudos.

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

Organizar, em conjunto comOrganizar, em conjunto com
a Coordenação Pedagógicaa Coordenação Pedagógica
e Coordenação de Curso,e Coordenação de Curso,
cronograma de atividadescronograma de atividades
para complementação depara complementação de
estudos e desenvolvimentoestudos e desenvolvimento
de competências previstasde competências previstas
no Plano de Curso, eno Plano de Curso, e
monitorar a qualidade dasmonitorar a qualidade das
reposições de aula, quandoreposições de aula, quando
houver.houver.

Acompanhar a frequênciaAcompanhar a frequência
dos alunos,dos alunos,
quinzenalmente.quinzenalmente.

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

Promover ações preventivasPromover ações preventivas
com foco na Gestão dacom foco na Gestão da
Permanência dos AlunosPermanência dos Alunos
nos Cursos, por meio donos Cursos, por meio do
monitoramento damonitoramento da
frequência, diálogofrequência, diálogo
permanente com os alunos epermanente com os alunos e
contato com pais oucontato com pais ou
responsáveis, quando alunoresponsáveis, quando aluno
menor de idademenor de idade

Acompanhar a frequênciaAcompanhar a frequência
dos alunos,dos alunos,
quinzenalmente.quinzenalmente.

25/11/201925/11/2019 06/12/201906/12/2019 Não finalizadoNão finalizado

Promover ações preventivasPromover ações preventivas
com foco na Gestão dacom foco na Gestão da
Permanência dos AlunosPermanência dos Alunos
nos Cursos, por meio donos Cursos, por meio do
monitoramento damonitoramento da
frequência, diálogofrequência, diálogo
permanente com os alunos epermanente com os alunos e
contato com pais oucontato com pais ou
responsáveis, quando alunoresponsáveis, quando aluno
menor de idademenor de idade

Realizar reuniõesRealizar reuniões 26/11/201926/11/2019 29/11/201929/11/2019 Não finalizadoNão finalizado
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periódicas com os alunosperiódicas com os alunos
de todos os cursosde todos os cursos
oferecidos .oferecidos .

Realizar reuniões periódicasRealizar reuniões periódicas
com os alunos de todos oscom os alunos de todos os
cursos oferecidos buscandocursos oferecidos buscando
subsídios parasubsídios para
acompanhamento daacompanhamento da
aprendizagem dos alunos,aprendizagem dos alunos,
formação profissional eformação profissional e
cumprimento curricular.cumprimento curricular.

 Acompanhar a CP no Acompanhar a CP no
desenvolvimento dosdesenvolvimento dos
trabalhos referente astrabalhos referente as
lacunas/dificuldades delacunas/dificuldades de
aprendizagemaprendizagem

02/12/201902/12/2019 13/12/201913/12/2019 Não finalizadoNão finalizado

Trabalhar asTrabalhar as
lacunas/dificuldades delacunas/dificuldades de
aprendizagem por meio deaprendizagem por meio de
subsídios à coordenaçãosubsídios à coordenação
pedagógica, coordenação depedagógica, coordenação de
curso e docentes.curso e docentes.

Acompanhamento deAcompanhamento de
alunos com necessidade dealunos com necessidade de
encaminhamento paraencaminhamento para
outros profissionais.outros profissionais.

09/12/201909/12/2019 13/12/201913/12/2019 Não finalizadoNão finalizado

Acompanhamento deAcompanhamento de
alunos/famílias indicadosalunos/famílias indicados
pelo grupo de Docentes compelo grupo de Docentes com
dificuldade dedificuldade de
aprendizagem e/ouaprendizagem e/ou
necessidade denecessidade de
encaminhamentos paraencaminhamentos para
outros profissionais.outros profissionais.

Acompanhar a frequênciaAcompanhar a frequência
dos alunos,dos alunos,
quinzenalmente.quinzenalmente.

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

Promover ações preventivasPromover ações preventivas
com foco na Gestão dacom foco na Gestão da
Permanência dos AlunosPermanência dos Alunos
nos Cursos, por meio donos Cursos, por meio do
monitoramento damonitoramento da
frequência, diálogofrequência, diálogo
permanente com os alunos epermanente com os alunos e
contato com pais oucontato com pais ou
responsáveis, quando alunoresponsáveis, quando aluno
menor de idademenor de idade

Elaboração do RelatórioElaboração do Relatório
Final.Final.

16/12/201916/12/2019 31/12/201931/12/2019 Não finalizadoNão finalizado

Elaboração do RelatórioElaboração do Relatório
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Final de avaliação doFinal de avaliação do
projeto.projeto.

Participação na ReuniãoParticipação na Reunião
dos Conselhos de Classedos Conselhos de Classe
Intermediários, com aIntermediários, com a
presença de alunos.presença de alunos.

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

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

Acompanhar os PedidosAcompanhar os Pedidos
de Reconsideração.de Reconsideração.

20/12/201920/12/2019 30/12/201930/12/2019 Não finalizadoNão finalizado

Acompanhar junto aAcompanhar junto a
Secretaria Acadêmica a osSecretaria Acadêmica a os
Pedidos de ReconsideraçãoPedidos de Reconsideração
e analisá-los Junto com ae analisá-los Junto com a
Coordenação Pedagógica,Coordenação Pedagógica,
Coordenação de Curso eCoordenação de Curso e
Docentes.Docentes.
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