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ResumoResumo

A ETEC Dr. Demétrio Azevedo Junior é reconhecida na região Sudoeste Paulista por apresentar bons resultadosA ETEC Dr. Demétrio Azevedo Junior é reconhecida na região Sudoeste Paulista por apresentar bons resultados
na formação profissional. Mantêm número significativo de cursos para atender a demanda e estabelece parceriasna formação profissional. Mantêm número significativo de cursos para atender a demanda e estabelece parcerias
com o setor empresarial, governamental e sociedade civil. Com o impacto da COVID-19, a partir de meados decom o setor empresarial, governamental e sociedade civil. Com o impacto da COVID-19, a partir de meados de
março de 2020, devido a pandemia do Coronavírus, prefeitos e governadores determinaram a suspensão de aulasmarço de 2020, devido a pandemia do Coronavírus, prefeitos e governadores determinaram a suspensão de aulas
presenciais, as quais passaram a ser remotas nas redes pública e privada. Os desafios impostos resultaram nopresenciais, as quais passaram a ser remotas nas redes pública e privada. Os desafios impostos resultaram no
processo de adaptação e exploração de novas capacidades para docentes e discentes, bem como promoveu aprocesso de adaptação e exploração de novas capacidades para docentes e discentes, bem como promoveu a
continuidade dos estudos mediado por tecnologia. O Plano de Trabalho Docente cedeu espaço para o Plano decontinuidade dos estudos mediado por tecnologia. O Plano de Trabalho Docente cedeu espaço para o Plano de
Orientação para Aprendizagem a Distância (POAD), o qual previa atividades quinzenais para os alunos no 1ºOrientação para Aprendizagem a Distância (POAD), o qual previa atividades quinzenais para os alunos no 1º
semestre e alterado para mensais no 2º semestre. Os docentes e os alunos vivenciaram a realidade desemestre e alterado para mensais no 2º semestre. Os docentes e os alunos vivenciaram a realidade de
aprendizagem remota, através da plataforma TEAMS. Diversas alterações nas atividades da escola foramaprendizagem remota, através da plataforma TEAMS. Diversas alterações nas atividades da escola foram
realizadas o que ocasionou a necessidade de organizá-las, embasados nas principais legislações e orientações querealizadas o que ocasionou a necessidade de organizá-las, embasados nas principais legislações e orientações que
regulamentaram o atual momento. Em 2021, o projeto da Coordenação Pedagógica e da Orientação Educacionalregulamentaram o atual momento. Em 2021, o projeto da Coordenação Pedagógica e da Orientação Educacional
foi desenhado em fomentar a recuperação das lacunas de aprendizagem, visando a construção das competênciasfoi desenhado em fomentar a recuperação das lacunas de aprendizagem, visando a construção das competências
previstas no Plano de Curso, com foco nos recursos pedagógicos diferenciados utilizados nas aulas práticas deprevistas no Plano de Curso, com foco nos recursos pedagógicos diferenciados utilizados nas aulas práticas de
100% dos cursos modulares noturnos, da Sede e das Classes Descentralizadas, visando a melhoria do sucesso100% dos cursos modulares noturnos, da Sede e das Classes Descentralizadas, visando a melhoria do sucesso
escolar, do Estado, em 10%, em relação ao ano de 2020, conforme disposto no Memorando nº 044/2020escolar, do Estado, em 10%, em relação ao ano de 2020, conforme disposto no Memorando nº 044/2020
Cetec/GSE/Geped - Assunto: Subsídios para elaboração dos Projetos de Coordenação Pedagógica e de OrientaçãoCetec/GSE/Geped - Assunto: Subsídios para elaboração dos Projetos de Coordenação Pedagógica e de Orientação
e Apoio Educacional de 2021. As ações da Coordenação Pedagógica serão conjuntas com a Orientaçãoe Apoio Educacional de 2021. As ações da Coordenação Pedagógica serão conjuntas com a Orientação
Educacional, Coordenadores de Cursos e Docentes, para o o aprimoramento do processo de ensino eEducacional, Coordenadores de Cursos e Docentes, para o o aprimoramento do processo de ensino e
aprendizagem e estarão em consonância com o Projeto Político Pedagógico PPP, contido no Plano Plurianual deaprendizagem e estarão em consonância com o Projeto Político Pedagógico PPP, contido no Plano Plurianual de
Gestão (PPG) 2021 a 2025 e com a meta da CETEC descrita acima.Gestão (PPG) 2021 a 2025 e com a meta da CETEC descrita acima.

Objetivo/MetasObjetivo/Metas

  

Meta: Orientar e acompanhar os projetos dos Coordenadores Pedagógicos e Orientadores Educacionais, com focoMeta: Orientar e acompanhar os projetos dos Coordenadores Pedagógicos e Orientadores Educacionais, com foco
nos recursos pedagógicos diferenciados utilizados nas aulas práticas de 100% dos cursos modulares noturnos,nos recursos pedagógicos diferenciados utilizados nas aulas práticas de 100% dos cursos modulares noturnos,
visando a melhoria do sucesso escolar, do Estado, em 10%, em relação ao ano de 2020.visando a melhoria do sucesso escolar, do Estado, em 10%, em relação ao ano de 2020.

Objetivo GeralObjetivo Geral
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Orientar os docentes na aplicação de recursos pedagógicos diferenciados utilizados nas aulas práticas, fomentandoOrientar os docentes na aplicação de recursos pedagógicos diferenciados utilizados nas aulas práticas, fomentando
a recuperação das lacunas de aprendizagem, de todas as turmas da Unidade Escolar, porém para acompanhamentoa recuperação das lacunas de aprendizagem, de todas as turmas da Unidade Escolar, porém para acompanhamento
sistematizado do projeto serão consideradas as turmas ofertadas na Sede e nas Classes Descentralizadas dosistematizado do projeto serão consideradas as turmas ofertadas na Sede e nas Classes Descentralizadas do
período noturno, visando a melhoria do sucesso escolar, do Estado, em 10%, em relação ao ano de 2020.período noturno, visando a melhoria do sucesso escolar, do Estado, em 10%, em relação ao ano de 2020.

Objetivos EspecíficosObjetivos Específicos

A)  Melhorar o sucesso escolar em 10%, em relação ao ano de 2020, dos cursos oferecidos no períodoA)  Melhorar o sucesso escolar em 10%, em relação ao ano de 2020, dos cursos oferecidos no período
noturno, na ETEC 050 - Sede e na Classe Descentralizada EE Otávio Ferrari.noturno, na ETEC 050 - Sede e na Classe Descentralizada EE Otávio Ferrari.

B)  Apresentar aos professores recursos pedagógicos diferenciados que promovam métodos, técnicasB)  Apresentar aos professores recursos pedagógicos diferenciados que promovam métodos, técnicas
e estratégias a serem aplicados nas aulas práticas.e estratégias a serem aplicados nas aulas práticas.

C) Acompanhar, continuamente, o processo de ensino-aprendizagem, com ações pedagógicasC) Acompanhar, continuamente, o processo de ensino-aprendizagem, com ações pedagógicas
prioritárias na recuperação das lacunas de aprendizagem, visando a construção das competênciasprioritárias na recuperação das lacunas de aprendizagem, visando a construção das competências
previstas no Plano de Curso.previstas no Plano de Curso.

D) Monitorar, analisar e interpretar resultados das avaliações aplicadas, assegurando sua elaboraçãoD) Monitorar, analisar e interpretar resultados das avaliações aplicadas, assegurando sua elaboração
para verificação do desenvolvimento de competências e habilidades previstas nos Planos de Curso.para verificação do desenvolvimento de competências e habilidades previstas nos Planos de Curso.

E) Estimular maior envolvimento dos docentes e coordenadores no estudo do Plano de Curso paraE) Estimular maior envolvimento dos docentes e coordenadores no estudo do Plano de Curso para
promover práticas docentes estimulando a interdisciplinaridade, valorizando o protagonismo do aluno,promover práticas docentes estimulando a interdisciplinaridade, valorizando o protagonismo do aluno,
o trabalho em equipe, a pesquisa e o desenvolvimento de habilidades sociais e profissionais,o trabalho em equipe, a pesquisa e o desenvolvimento de habilidades sociais e profissionais,
avaliação por competência e recuperação contínua.avaliação por competência e recuperação contínua.

F) Promover junto com os coordenadores de curso uma capacitação específica para a elaboração deF) Promover junto com os coordenadores de curso uma capacitação específica para a elaboração de
POAD, identificando com os docentes os recursos pedagógicos diferenciados a serem utilizados nasPOAD, identificando com os docentes os recursos pedagógicos diferenciados a serem utilizados nas
aulas práticas, os instrumentos de avaliação aplicados para construir as competências técnicas eaulas práticas, os instrumentos de avaliação aplicados para construir as competências técnicas e
sociais desenvolvidas. sociais desenvolvidas. 

G) Buscar a excelência da qualidade de ensino, através da  formação continuada para os docentesG) Buscar a excelência da qualidade de ensino, através da  formação continuada para os docentes
com foco na definição e utilização de recursos pedagógicos diferenciados - métodos, técnicas,com foco na definição e utilização de recursos pedagógicos diferenciados - métodos, técnicas,
estratégias - para aulas práticas, bem como na avaliação por competências, recuperação contínua eestratégias - para aulas práticas, bem como na avaliação por competências, recuperação contínua e
reflexão sobre suas práticas e trabalho diário.reflexão sobre suas práticas e trabalho diário.

  

JustificativaJustificativa

  

A ETEC Dr. Demétrio Azevedo Junior se destaca na região Sudoeste Paulista por apresentar bons resultados naA ETEC Dr. Demétrio Azevedo Junior se destaca na região Sudoeste Paulista por apresentar bons resultados na
formação profissional.formação profissional.

Nos últimos anos a Unidade Escolar manteve número significativo de cursos para atender a demandaNos últimos anos a Unidade Escolar manteve número significativo de cursos para atender a demanda
existente, para tanto estabeleceu parcerias com o setor empresarial, governamental e sociedade civil.existente, para tanto estabeleceu parcerias com o setor empresarial, governamental e sociedade civil.

Os cursos oferecidos na ETEC e na Classe Descentralizada EE Otávio Ferrari, mesmo sendo bem avaliados, emOs cursos oferecidos na ETEC e na Classe Descentralizada EE Otávio Ferrari, mesmo sendo bem avaliados, em
2020, apresentaram alto índice de perdas:2020, apresentaram alto índice de perdas:
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1º Semestre1º Semestre

CursoCurso MóduloMódulo MatriculadoMatriculado Desistente/RetidoDesistente/Retido ConcluintesConcluintes EvasãoEvasãoReferênciaReferênciaVariaçãoVariação
Técnico em AdministraçãoTécnico em Administração 1º1º 4040 2121 1919 52,5%52,5%12,5%12,5%320%320%

2º2º       
3º3º 2626 0808 1818 30,76%30,76%9,46%9,46%225,15%225,15%

        
Técnico em InformáticaTécnico em Informática 1º1º 4040 1414 2626 35%35%----

        
Técnico em Desenvolvimento deTécnico em Desenvolvimento de

SistemasSistemas
1º1º 4040 1717 2323 42,5%42,5%5,0%5,0%750%750%
2º2º 3434 1717 1717 50%50%3,26%3,26%1433%1433%
3º3º 3232 1010 2222 31,25%31,25%2,94%2,94%962%962%

        
Técnico em EdificaçõesTécnico em Edificações 1º1º       

2º2º 3232 1818 1414 56,25%56,25%7,81%7,81%620,23%620,23%
3º3º 2323 0404 1919 17,39%17,39%10,87%10,87%59,98%59,98%

        
Técnico em EletrotécnicaTécnico em Eletrotécnica 1º1º       

2º2º 3535 0202 3333 5,71%5,71%3,75%3,75%52%52%
3º3º 3434 0606 2828 17,64%17,64%0%0%0%0%
4º4º       

        
Técnico em EnfermagemTécnico em Enfermagem 1º1º 4040 0505 3535 12,5%12,5%----

2º2º 4040 4040 00 PENDENTEPENDENTE----
3º3º 3636 1010 2626 27,78%27,78%----
4º4º 3535 3030 55 PENDENTEPENDENTE----

        
Técnico em MetalurgiaTécnico em Metalurgia 1º1º       

2º2º 3131 0505 2626 16,12%16,12%8,82%8,82%82,76%82,76%
3º3º       

        
Técnico em MineraçãoTécnico em Mineração 1º1º       

2º2º 3535 1313 2222 37,14%37,14%36,84%36,84%0,81%0,81%
3º3º 2727 1414 1313 51,85%51,85%8,33%8,33%522,44%522,44%

        
Técnico em Nutrição e DietéticaTécnico em Nutrição e Dietética 1º1º 4040 2323 1717 57,5%57,5%11,25%11,25%411,11%411,11%

2º2º 2323 1010 1313 43,47%43,47%- 17,18%- 17,18%- 353,02%- 353,02%
3º3º 2020 0505 1515 25%25%- 2,27%- 2,27%1001%1001%

        
Técnico em QuímicaTécnico em Química 1º1º       

2º2º 3131 0505 2626 16,12%16,12%5,4%5,4%198,5%198,5%
3º3º 3232 0808 2424 25%25%14,28%14,28%75,07%75,07%
4º4º       
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2º Semestre2º Semestre

CursoCurso MóduloMódulo MatriculadoMatriculado Desistente/RetidoDesistente/Retido ConcluintesConcluintes EvasãoEvasãoReferênciaReferênciaVariaçãoVariação
Técnico em AdministraçãoTécnico em Administração 1º1º 4040 1212 2828 30%30%12,5%12,5%140%140%

2º2º 1919 0707 1212 36,84%36,84%8,33%8,33%342%342%
3º3º       

        
Técnico em Desenvolvimento deTécnico em Desenvolvimento de

SistemasSistemas
1º1º 4040 1111 2929 27,5%27,5%7,5%7,5%266,6%266,6%
2º2º 2727 1515 1212 55,56%55,56%18,75%18,75%196,3%196,3%
3º3º 2020 0606 1414 30%30%1,43%1,43%1.997%1.997%

        
Técnico em InformáticaTécnico em Informática 2º 2º 2626 0808 1818 30,77%30,77%----

        
Técnico em EdificaçõesTécnico em Edificações 1º1º 4040 1818 2121 47,5%47,5%17,5%17,5%171,42%171,42%

2º2º       
3º3º 1717 0404 1313 23,52%23,52%26,92%26,92%12,63%12,63%

        
Técnico em EnfermagemTécnico em Enfermagem 1º1º 4040 0303 37 37 7,5%7,5%----

2º2º 3838 3838 00 PENDENTEPENDENTE----
3º3º 4141 4141 00 PENDENTEPENDENTE----
4º4º 2828 2626 22 PENDENTEPENDENTE----

        
Técnico em EletrotécnicaTécnico em Eletrotécnica 1º1º 4040 0909 3131 22,5%22,5%7,5%7,5%200%200%

2º2º       
3º3º 3535 1414 2121 40%40%0%0%00
4º4º 2929 0606 2323 20,69%20,69%1,25%1,25%1.554%1.554%

        
Técnico em MetalurgiaTécnico em Metalurgia 1º1º       

2º2º       
3º3º 2626 0909 1717 34,61%34,61%6,45%6,45%436,5%436,5%

        
Técnico em MineraçãoTécnico em Mineração 1º1º 4040 2020 2020 50%50%8,82%8,82%466%466%

2º2º       
3º3º 3131 1515 1616 48,39%48,39%16,66%16,66%190,0%190,0%

        
Técnico em Nutrição e DietéticaTécnico em Nutrição e Dietética 1º1º 4040 2121 1919 52,5%52,5%18,75%18,75%180%180%

2º2º 2626 1111 1515 42,3%42,3%8%8%428,75¨%428,75¨%
3º3º 1919 0606 1313 31,58%31,58%0%0%00

        
Técnico em QuímicaTécnico em Química 1º1º 4040 1010 3030 25%25%12,5%12,5%100%100%

2º2º       
3º3º 3232 0909 2323 28,12%28,12%11,42%11,42%146,23%146,23%
4º4º 2424 0202 2222 8,34%8,34%0%0%00

        

  

Quadro comparativo do 1º e 2º Semestre 2020Quadro comparativo do 1º e 2º Semestre 2020
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1º SEMESTRE/20201º SEMESTRE/2020  2º SEMESTRE/20202º SEMESTRE/2020
CURSOCURSO SÉRIE/MÓDSÉRIE/MÓD MATRICULADOSMATRICULADOS CONCLUINTECONCLUINTE

SS
EVASÃEVASÃ

OO
 SÉRIE/MÓDSÉRIE/MÓD MATRICULADOSMATRICULADOSCONCLUINTECONCLUINTE

SS
EVASÃEVASÃ

OO

Técnico emTécnico em
AdministraçãoAdministração

1º1º 4040 1919 52,5%52,5%  1º1º 4040 282830%30%

2º2º     2º2º 1919 121236,84%36,84%

3º3º 2626 1818 30,77%30,77%  3º3º    

          

Técnico emTécnico em
InformáticaInformática

1º1º 4040 2626 35%35%  1º1º    

2º2º     2º2º 2626 181830,77%30,77%

          

Técnico emTécnico em
DesenvolvimentoDesenvolvimento

de Sistemasde Sistemas

1º1º 4040 2323 42,5%42,5%  1º1º 4040 292927,5%27,5%

2º2º 3434 1717 50%50%  2º2º 2727 121255,56%55,56%

3º3º 3232 2222 31,25%31,25%  3º3º 2020 141430%30%

          

Técnico emTécnico em
EdificaçõesEdificações

1º1º     1º1º 4040 212147,5%47,5%

2º2º 3232 1414 56,25%56,25%  2º2º    

                             5 / 35                             5 / 35



 

3º3º 2323 1919 17,39%17,39%  3º3º 1717 131323,52%23,52%

          

Técnico emTécnico em
EletrotécnicaEletrotécnica

1º1º     1º1º 4040 313122,5%22,5%

2º2º 3535 3333 5,71%5,71%  2º2º    

3º3º 3434 2828 17,64%17,64%  3º3º 3535 212140%40%

4º4º     4º4º 2929 232320,69%20,69%

          

Técnico emTécnico em
EnfermagemEnfermagem

1º1º 4040 3535 12,5%12,5%  1º1º 4040 37 377,5%7,5%

2º2º 4040 00 PENDENPENDEN
TETE

 2º2º 3838 00PENDENPENDEN
TETE

3º3º 3636 2626 PENDENPENDEN
TETE

 3º3º 4141 00PENDENPENDEN
TETE

4º4º 3535 55 PENDENPENDEN
TETE

 4º4º 2828 22PENDENPENDEN
TETE

          

 

 

         

Técnico emTécnico em
MetalurgiaMetalurgia

1º1º     1º1º    

2º2º 3131 2626 16,12%16,12%  2º2º    
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3º3º     3º3º 2626 171734,61%34,61%

          

 

Técnico emTécnico em
MineraçãoMineração

1º1º     1º1º 4040 202050%50%

2º2º 3535 2222 37,14%37,14%  2º2º    

3º3º 2727 1313 51,85%51,85%  3º3º 3131 161648,39%48,39%

          

Técnico emTécnico em
Nutrição eNutrição e
DietéticaDietética

1º1º 4040 1717 57,5%57,5%  1º1º 4040 191952,5%52,5%

2º2º 2323 1313 43,47%43,47%  2º2º 2626 151542,3%42,3%

3º3º 2020 1515 25%25%  3º3º 1919 131331,58%31,58%

          

Técnico emTécnico em
QuímicaQuímica

1º1º     1º1º 4040 303025%25%

2º2º 3131 2626 16,12%16,12%  2º2º    

3º3º 3232 2424 25%25%  3º3º 3232 232328,12%28,12%

4º4º     4º4º 2424 22228,34%8,34%
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Com o impacto da COVID-19, a partir de meados de março de 2020, prefeitos e governadores determinaram aCom o impacto da COVID-19, a partir de meados de março de 2020, prefeitos e governadores determinaram a

suspensão de aulas presenciais, as quais passaram a ser remotas suspensão de aulas presenciais, as quais passaram a ser remotas   nas redes pública e privada.  Os desafiosnas redes pública e privada.  Os desafios
impostos resultaram no processo de adaptação e exploração de novas capacidades para docentes e discentes, bemimpostos resultaram no processo de adaptação e exploração de novas capacidades para docentes e discentes, bem
como promoveu a continuidade dos estudos mediado por tecnologia.  O Plano de Trabalho Docente cedeu espaçocomo promoveu a continuidade dos estudos mediado por tecnologia.  O Plano de Trabalho Docente cedeu espaço
para o Plano de Orientação para Aprendizagem a Distância (POAD), o qual previa atividades quinzenais para ospara o Plano de Orientação para Aprendizagem a Distância (POAD), o qual previa atividades quinzenais para os
alunos no 1º semestre e alterado para mensais no 2º semestre. Os docentes e os alunos vivenciaram a realidade dealunos no 1º semestre e alterado para mensais no 2º semestre. Os docentes e os alunos vivenciaram a realidade de
aprendizagem remota, através da plataforma TEAMS. Diversas alterações nas atividades da escola foramaprendizagem remota, através da plataforma TEAMS. Diversas alterações nas atividades da escola foram
realizadas o que ocasionou a necessidade de organizá-las, embasados nas principais legislações e orientações querealizadas o que ocasionou a necessidade de organizá-las, embasados nas principais legislações e orientações que
regulamentaram o atual momento.regulamentaram o atual momento.

As principais dificuldades apresentadas pelos alunos nesse período foram:   dificuldades no acesso a PlataformaAs principais dificuldades apresentadas pelos alunos nesse período foram:   dificuldades no acesso a Plataforma
TEAMS, não ter internet, não se adaptar as aulas remotas,  cansaço, preferir as aulas presenciais, doenças emTEAMS, não ter internet, não se adaptar as aulas remotas,  cansaço, preferir as aulas presenciais, doenças em
família, etc.família, etc.

O presente projeto vem ao encontro dessas fragilidades e busca aprimorar o processo de ensino através daO presente projeto vem ao encontro dessas fragilidades e busca aprimorar o processo de ensino através da
formação continuada dos docentes com foco nos recursos pedagógicos diferenciados utilizados nas aulas práticasformação continuada dos docentes com foco nos recursos pedagógicos diferenciados utilizados nas aulas práticas
de 100% dos cursos modulares noturnos, da Sede e das Classes Descentralizadas, visando a melhoria do sucessode 100% dos cursos modulares noturnos, da Sede e das Classes Descentralizadas, visando a melhoria do sucesso
escolar, do Estado, em 10%, em relação ao ano de 2020, conforme disposto no Memorando nº 044/2020escolar, do Estado, em 10%, em relação ao ano de 2020, conforme disposto no Memorando nº 044/2020
Cetec/GSE/Geped - Assunto: Subsídios para elaboração dos Projetos de Coordenação Pedagógica e de OrientaçãoCetec/GSE/Geped - Assunto: Subsídios para elaboração dos Projetos de Coordenação Pedagógica e de Orientação
e Apoio Educacional de 2021.e Apoio Educacional de 2021.

  

QUADRO DOS CURSOS OFERECIDOS EM 2020 NA ETEC 050 E NAS CLASSES DESCENTRALIZADAS: QUADRO DOS CURSOS OFERECIDOS EM 2020 NA ETEC 050 E NAS CLASSES DESCENTRALIZADAS: 
EE OTÁVIO FERRARI - ITAPEVA  - CURSOS NOTURNOSEE OTÁVIO FERRARI - ITAPEVA  - CURSOS NOTURNOS

ETEC Dr. Demétrio Azevedo Junior – Itapeva/SPETEC Dr. Demétrio Azevedo Junior – Itapeva/SP

 

Cursos Semestrais - 1º Semestre/2020 – ETEC Sede - Período NoturnoCursos Semestrais - 1º Semestre/2020 – ETEC Sede - Período Noturno

CursoCurso MóduloMódulo MatriculadoMatriculado Desistente/RetidoDesistente/Retido ConcluinteConcluinte
ss

EvasãoEvasão

      
Técnico em Desenvolvimento deTécnico em Desenvolvimento de

SistemasSistemas
1º1º 4040 1717 2323 42,5%42,5%
2º2º 3434 1717 1717 50%50%
3º3º 3232 1010 2222 31,25%31,25%

      
Técnico em EdificaçõesTécnico em Edificações 1º1º     
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2º2º 3232 1818 1414 56,25%56,25%
3º3º 2323 0404 1919 17,39%17,39%

      
Técnico em EletrotécnicaTécnico em Eletrotécnica 1º1º     

2º2º 3535 0202 3333 5,71%5,71%
3º3º 3434 0606 2828 17,64%17,64%
4º4º     

      
Técnico em MetalurgiaTécnico em Metalurgia 1º1º     

2º2º 3131 0505 2626 16,12%16,12%
3º3º     

      
Técnico em MineraçãoTécnico em Mineração 1º1º     

2º2º 3535 1313 2222 37,14%37,14%
3º3º 2727 1414 1313 51,85%51,85%

      
Técnico em Nutrição e DietéticaTécnico em Nutrição e Dietética 1º1º 4040 2323 1717 57,5%57,5%

2º2º 2323 1010 1313 43,47%43,47%
3º3º 2020 0505 1515 25%25%

      
Técnico em QuímicaTécnico em Química 1º1º     

2º2º 3131 0505 2626 16,12%16,12%
3º3º 3232 0808 2424 25%25%
4º4º     

      
SOMATÓRIA GERALSOMATÓRIA GERAL  469469 157157 312312 33,47%33,47%

      

 

Cursos Semestrais - 2º Semestre/2020 – ETEC Sede - Período NoturnoCursos Semestrais - 2º Semestre/2020 – ETEC Sede - Período Noturno

 

CursoCurso MóduloMódulo MatriculadoMatriculado Desistente/RetidoDesistente/Retido ConcluintesConcluintes EvasãoEvasão
      

Técnico em Desenvolvimento deTécnico em Desenvolvimento de
SistemasSistemas

1º1º 4040 1111 2929 27,5%27,5%
2º2º 2727 1515 1212 55,56%55,56%
3º3º 2020 0606 1414 30%30%

      
Técnico em EdificaçõesTécnico em Edificações 1º1º 4040 1818 2222 45%45%

2º2º     
3º3º 1717 0404 1313 23,52%23,52%

      
Técnico em EletrotécnicaTécnico em Eletrotécnica 1º1º 4040 0909 3131 22,5%22,5%

2º2º     
3º3º 3535 1414 2121 40%40%
4º4º 2929 0606 2323 20,69%20,69%
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Técnico em MetalurgiaTécnico em Metalurgia 1º1º     
2º2º     
3º3º 2626 0909 1717 34,61%34,61%

      
Técnico em MineraçãoTécnico em Mineração 1º1º 4040 2020 2020 50%50%

2º2º     
3º3º 3131 1515 1616 48,39%48,39%

      
Técnico em Nutrição e DietéticaTécnico em Nutrição e Dietética 1º1º 4040 2121 1919 52,5%52,5%

2º2º 2626 1111 1515 42,3%42,3%
3º3º 1919 0606 1313 31,58%31,58%

      
Técnico em QuímicaTécnico em Química 1º1º 4040 1010 3030 25%25%

2º2º     
3º3º 3232 0909 2323 28,12%28,12%
4º4º 2424 0202 2222 8,34%8,34%

      
SOMATÓRIA GERALSOMATÓRIA GERAL  526526 186186 340340 35,36%35,36%

      

 

Classe Descentralizada – EE Otávio Ferrari – Itapeva – SPClasse Descentralizada – EE Otávio Ferrari – Itapeva – SP

 

Curso Modular - 1º Semestre/2020 - Período NoturnoCurso Modular - 1º Semestre/2020 - Período Noturno

CursoCurso MóduloMódulo MatriculadoMatriculado Desistente/RetidoDesistente/Retido ConcluinteConcluinte
ss

EvasãoEvasão

Técnico em AdministraçãoTécnico em Administração 1º1º 4040 2121 1919 52,5%52,5%
2º2º     
3º3º 2626 0808 1818 30,76%30,76%

      
Técnico em InformáticaTécnico em Informática 1º1º 4040 1414 2626 35%35%

      
SOMATÓRIA GERALSOMATÓRIA GERAL  106106 4343 6363 40,57%40,57%

      

  

Curso Modular - 2º Semestre/2020 - Período NoturnoCurso Modular - 2º Semestre/2020 - Período Noturno

CursoCurso MóduloMódulo MatriculadoMatriculado Desistente/RetidoDesistente/Retido ConcluinteConcluinte
ss

EvasãoEvasão

Técnico em AdministraçãoTécnico em Administração 1º1º 4040 1212 2828 30%30%
2º2º 1919 0707 1212 36,84%36,84%
3º3º     
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Técnico em InformáticaTécnico em Informática 2º 2º 2626 0808 1818 30,76%30,76%
      

SOMATÓRIA GERALSOMATÓRIA GERAL  8585 2727 5858 31,76%31,76%
      

  

  

ETEC DR DEMÉTRIO AZEVEDO JUNIORETEC DR DEMÉTRIO AZEVEDO JUNIOR

QUADRO CURSOS OFERTADOS EM 2021QUADRO CURSOS OFERTADOS EM 2021

CursoCurso Série/MóduloSérie/Módulo 1º Semestre1º Semestre 2º semestre2º semestre
Ensino MédioEnsino Médio 3ª A3ª A XX XX

3ª B3ª B XX XX
3ª C3ª C XX XX

        
ETIM – Desenvolvimento de SistemasETIM – Desenvolvimento de Sistemas 3ª3ª XX XX

       
NOVOTEC AdministraçãoNOVOTEC Administração 1ª1ª XX XX

2ª2ª XX XX
       

NOVOTEC Desenvolvimento de SistemasNOVOTEC Desenvolvimento de Sistemas 1ª1ª XX XX
2ª2ª XX XX

    
NOVOTEC EdificaçõesNOVOTEC Edificações 1ª1ª XX XX

2ª2ª XX XX
    

NOVOTEC MineraçãoNOVOTEC Mineração 1ª1ª XX XX
2ª2ª XX XX

    
NOVOTEC Nutrição e DietéticaNOVOTEC Nutrição e Dietética 1ª1ª XX XX

2ª2ª XX XX
    

NOVOTEC QuímicaNOVOTEC Química 1ª1ª XX XX
2ª2ª XX XX

       
Técnico em Administração - HÍBRIDOTécnico em Administração - HÍBRIDO 2ª2ª XX XX

    
VENCE – Etim Informática para InternetVENCE – Etim Informática para Internet

 

2ª2ª XX XX
3ª3ª XX XX

    
Técnico em AdministraçãoTécnico em Administração 1º1º  XX

2º2º XX  
3º3º XX XX

    
Técnico em Desenvolvimento de sistemasTécnico em Desenvolvimento de sistemas 1º1º XX XX

2º2º XX XX
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3º3º XX XX
    

Técnico em EdificaçõesTécnico em Edificações 1º1º  XX
2º2º XX  
3º3º  XX

    
Técnico em EletrotécnicaTécnico em Eletrotécnica 1º1º XX XX

2º2º XX XX
3º3º  XX
4º4º XX  

    
Técnico em EnfermagemTécnico em Enfermagem 1º1º  XX

2º2º XX  
3º3º XX XX
4º4º XX XX

    
Técnico em InformáticaTécnico em Informática 1º1º  XX

3º3º XX  
    

Técnico em MetalurgiaTécnico em Metalurgia 1º1º XX  

2º2º  XX
    

Técnico em MineraçãoTécnico em Mineração 1º1º  XX
2º2º XX  
3º3º  XX

    
Técnico em Nutrição e DietéticaTécnico em Nutrição e Dietética 1º1º  XX

2º2º XX  
3º3º XX XX

    
Técnico em QuímicaTécnico em Química 1º1º  XX

2º2º XX  
3º3º  XX
4º4º XX  

    

 

TURMAS ACOMPANHADAS  E RESULTADOS OBTIDOSTURMAS ACOMPANHADAS  E RESULTADOS OBTIDOS

Objeto de Estudos 2020Objeto de Estudos 2020

Análise do Projeto – Coordenação Pedagógica e Orientação Educacional – 1º semestre 2020Análise do Projeto – Coordenação Pedagógica e Orientação Educacional – 1º semestre 2020

 

CursoCurso ModMod Organização do ProjetoOrganização do Projeto

 

 CursoCurso ModMod 1º Semestre 20201º Semestre 2020 % Evasão% Evasão

MatriculadosMatriculados PermaneceramPermaneceram PerdasPerdas    MatriculadosMatriculados PermaneceramPermaneceramPerdasPerdasOO1º sem1º semCumprimento daCumprimento da
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ProjProj metameta
Técnico emTécnico em

DesenvolvimentDesenvolviment
o de Sistemas o de Sistemas

1º1º 4040 3737 33 Técnico emTécnico em
DesenvolvimentDesenvolviment

o de Sistemas o de Sistemas

1º1º 4040 2323 1717
7,5%7,5%

42,5%42,5%Aumento de 35% oAumento de 35% o
índice de perdasíndice de perdas

2º2º 3232 3838 + 6+ 6 2º2º 3434 2323 1111
18,75%18,75%32,35%32,35%
Aumento de 13,6%Aumento de 13,6%
o índice de perdaso índice de perdas

Técnico emTécnico em
EdificaçõesEdificações

2º2º 3535 3030 55 Técnico emTécnico em
EdificaçõesEdificações

2º2º 3434 1414 2020
14,28%14,28%58,82%58,82%
Aumento de 44,54%Aumento de 44,54%

o índice de perdaso índice de perdas
3º3º 2626 1919 77 3º3º 2424 1919 0505

26,92%26,92%20,83%20,83%
Cumprimos a metaCumprimos a meta

6,08 %6,08 %
Técnico emTécnico em
MetalurgiaMetalurgia

2º2º 3434 3131 33 Técnico emTécnico em
MetalurgiaMetalurgia

2º2º 3333 2626 0707
8,82%8,82%21,21%21,21%

Aumento de 12,39%Aumento de 12,39%
o índice de perdaso índice de perdas

Técnico emTécnico em
EletrotécnicaEletrotécnica

3º3º 4040 4040 00  Técnico emTécnico em
EletrotécnicaEletrotécnica

3º3º 3434 2828 06060%0%
17,64%17,64%

Aumento de 17,64%Aumento de 17,64%
o índice de perdaso índice de perdas

Técnico emTécnico em
Mineração Mineração

2º2º 3939 2424 1515  Técnico emTécnico em
Mineração Mineração

2º2º 3636 2222 1414
36,84%36,84%38,88%38,88%
Aumento de 2,04%Aumento de 2,04%
o índice de perdaso índice de perdas

3º3º 2424 2020 44  3º3º 2828 1313 1515
16,66%16,66%53,57%53,57%
Aumento de 36,91%Aumento de 36,91%

o índice de perdaso índice de perdas
Técnico emTécnico em

QuímicaQuímica
2º2º 3737 3535 22  Técnico emTécnico em

QuímicaQuímica
2º2º 3232 2626 0606

5,4%5,4%18,75%18,75%
Aumento de 13,35%Aumento de 13,35%

o índice de perdaso índice de perdas
3º3º 3535 3131 44  3º3º 3232 2424 0808

11,42%11,42%
25%25%Aumento de 13,58%Aumento de 13,58%

o índice de perdaso índice de perdas
                              

  

  

Análise do Projeto de Coordenação Pedagógica – 2º Semestre 2020Análise do Projeto de Coordenação Pedagógica – 2º Semestre 2020

 

CursoCurso ModMod Organização do ProjetoOrganização do Projeto

 

 CursoCurso ModMod 2º Semestre 20202º Semestre 2020 % Evasão% Evasão

MatriculadosMatriculados PermaneceramPermaneceram PerdasPerdas    MatriculadosMatriculados PermaneceramPermaneceramPerdasPerdasO ProjO Proj2º2º
semsem

Cumprimento da metaCumprimento da meta

Técnico emTécnico em
DesenvolvimentDesenvolviment

o de Sistemas o de Sistemas

1º1º 4040 3737 33 Técnico emTécnico em
DesenvolvimentDesenvolviment

o de Sistemas o de Sistemas

1º1º 4040 2929 11117,5%7,5%27,5%27,5%Aumento de 20% oAumento de 20% o
índice de perdasíndice de perdas

2º2º 3232 3838 + 6+ 6 2º2º 2727 1212 1515
+18,75%+18,75%

55,5%55,5%Aumento de 36,8% oAumento de 36,8% o
índice de perdasíndice de perdas

Técnico emTécnico em
EdificaçõesEdificações

1º1º 4040 3333 77 Técnico emTécnico em
EdificaçõesEdificações

1º1º 4040 2222 181817,5%17,5%45%45%Aumento de 27,5% oAumento de 27,5% o
índice de perdasíndice de perdas

3º3º 2626 1919 77 3º3º 1717 1313 0404
26,92%26,92%23,52%23,52%

CumprimosCumprimos
parcialmente a metaparcialmente a meta

3,4% 3,4%
Técnico emTécnico em
MetalurgiaMetalurgia

3º3º 3131 2929 22 Técnico emTécnico em
MetalurgiaMetalurgia

3º3º 2626 1717 09096,45%6,45%

34,61%34,61%

Aumento de 28,16% oAumento de 28,16% o
índice de perdasíndice de perdas

                            13 / 35                            13 / 35



 

Técnico emTécnico em
EletrotécnicaEletrotécnica

1º1º 4040 3737 33  Técnico emTécnico em
EletrotécnicaEletrotécnica

1º1º 4040 3131 09097,5%7,5%22,5%22,5%Aumento de 15% oAumento de 15% o
índice de perdasíndice de perdas

3º3º 4040 4040 00  3º3º 3535 2121 14140%0%40%40%Aumento de 40% oAumento de 40% o
índice de perdasíndice de perdas

Técnico emTécnico em
Mineração Mineração

3º3º 2424 2020 44  Técnico emTécnico em
Mineração Mineração

3º3º 3131 1616 1515
16,66%16,66%

48,348,3Aumento de 31,72% oAumento de 31,72% o
índice de perdasíndice de perdas 

Técnico emTécnico em
QuímicaQuímica

3º3º 3535 3131 44  Técnico emTécnico em
QuímicaQuímica

3º3º 3232 2323 0909
11,42%11,42%28,12%28,12%

Aumento de 16,70% oAumento de 16,70% o
índice de perdasíndice de perdas

4º4º 2323 2323 00  4º4º 2424 2222 02020%0%8,33%8,33%Aumento de 8,33% oAumento de 8,33% o
índice de perdasíndice de perdas

                              

 

Portanto, este projeto busca fomentar a recuperação das lacunas de aprendizagem,  visando a construção dasPortanto, este projeto busca fomentar a recuperação das lacunas de aprendizagem,  visando a construção das
competências previstas no Plano de Curso, com foco nos recursos pedagógicos diferenciados utilizados nas aulascompetências previstas no Plano de Curso, com foco nos recursos pedagógicos diferenciados utilizados nas aulas
práticas de 100% dos cursos modulares noturnos, da Sede e das Classes Descentralizadas, visando a melhoria dopráticas de 100% dos cursos modulares noturnos, da Sede e das Classes Descentralizadas, visando a melhoria do
sucesso escolar, do Estado, em 10%, em relação ao ano de 2020. Assim, pretendemos obter resultados efetivos desucesso escolar, do Estado, em 10%, em relação ao ano de 2020. Assim, pretendemos obter resultados efetivos de
aprendizagem e atendermos a demanda de mercado.aprendizagem e atendermos a demanda de mercado.

  

Nesta perspectiva, o presente projeto se justifica, considerando o papel do Coordenador Pedagógico e asNesta perspectiva, o presente projeto se justifica, considerando o papel do Coordenador Pedagógico e as
necessidades da Instituição em especial do Discente, constata-se necessário um trabalho eficiente e eficaz emnecessidades da Instituição em especial do Discente, constata-se necessário um trabalho eficiente e eficaz em
conjunto com os atores do processo de ensino e aprendizagem, uma vez que  o papel do coordenador pedagógicoconjunto com os atores do processo de ensino e aprendizagem, uma vez que  o papel do coordenador pedagógico
implica em articular estes envolvidos direcionando e confluindo esforços para obtenção de uma educação deimplica em articular estes envolvidos direcionando e confluindo esforços para obtenção de uma educação de
maior qualidade, satisfação discente, comprometimento docente e consequente permanência do aluno.maior qualidade, satisfação discente, comprometimento docente e consequente permanência do aluno.

  

  

  

  

  

MetodologiaMetodologia

  

A metodologia de desenvolvimento deste projeto focará na coleta, na sistematização, na análise das informaçõesA metodologia de desenvolvimento deste projeto focará na coleta, na sistematização, na análise das informações
da Unidade Escolar e na proposição de ações coletivas, baseadas nas demandas do corpo  docente e discente, dada Unidade Escolar e na proposição de ações coletivas, baseadas nas demandas do corpo  docente e discente, da
Orientação Educacional, da Coordenação de Curso, da Direção da Unidade e da CETEC com base nosOrientação Educacional, da Coordenação de Curso, da Direção da Unidade e da CETEC com base nos
cursos/módulos do período noturno:cursos/módulos do período noturno:
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1 - Avaliação Diagnóstica visando conhecer as lacunas de aprendizagem1 - Avaliação Diagnóstica visando conhecer as lacunas de aprendizagem

2 - Análise dos POADS em consonância com os registros dos Diários da Classe, quinzenalmente (Programa2 - Análise dos POADS em consonância com os registros dos Diários da Classe, quinzenalmente (Programa
NSA);NSA);

3 - Reunião, quinzenalmente, com cada coordenador de curso para estudo dos POADS  (Programa NSA);3 - Reunião, quinzenalmente, com cada coordenador de curso para estudo dos POADS  (Programa NSA);

4 - Estudo dos POADS nas reuniões de curso, sendo uma por bimestre, a fim de elaborar de Projetos4 - Estudo dos POADS nas reuniões de curso, sendo uma por bimestre, a fim de elaborar de Projetos
Interdisciplinares com o desenvolvimento das competências técnicas e sociais;Interdisciplinares com o desenvolvimento das competências técnicas e sociais;

5 -  Levantamento de Dados5 -  Levantamento de Dados

Questionário aplicado aos alunos, bimestralmente. Tema: Avaliação do processo de ensino e Questionário aplicado aos alunos, bimestralmente. Tema: Avaliação do processo de ensino e 
aprendizagem (Questões fechadas sobre: didática do professor, metodologias aplicadas por componenteaprendizagem (Questões fechadas sobre: didática do professor, metodologias aplicadas por componente
curricular, instrumentos de avaliação e recuperação contínua). Essa atividade será realizada com a parceriacurricular, instrumentos de avaliação e recuperação contínua). Essa atividade será realizada com a parceria
da Orientadora Educacional.da Orientadora Educacional.
Nos meses de Abril e Junho (1º semestre) e Setembro e Novembro (2º semestre) aplicaremos aos alunosNos meses de Abril e Junho (1º semestre) e Setembro e Novembro (2º semestre) aplicaremos aos alunos
questionário para analisar o processo de ensino e aprendizagem, bem como os resultados alcançados apósquestionário para analisar o processo de ensino e aprendizagem, bem como os resultados alcançados após
as intervenções.as intervenções.
Análise das Fichas de Desempenho e dos instrumentos de avaliação aplicados, bimestralmente, emAnálise das Fichas de Desempenho e dos instrumentos de avaliação aplicados, bimestralmente, em
consonância com os registros nos Diários da Classe, POADS e Plano de Curso.consonância com os registros nos Diários da Classe, POADS e Plano de Curso.
Mapear, sistematizar, instruir e avaliar o desenvolvimento das Progressões Parciais e de alunos em emMapear, sistematizar, instruir e avaliar o desenvolvimento das Progressões Parciais e de alunos em em
condições especiais de estudos (Licença Gestante, Enfermo e Guarda Religiosa).condições especiais de estudos (Licença Gestante, Enfermo e Guarda Religiosa).

  

Ações de MonitoramentoAções de Monitoramento

Monitorar e interpretar os resultados das formações continuadas dos docentes realizadas nas reuniões pedagógicasMonitorar e interpretar os resultados das formações continuadas dos docentes realizadas nas reuniões pedagógicas
e de curso.e de curso.

Acompanhar e avaliar os resultados dos projetos interdisciplinares desenvolvidos nas habilitações técnicasAcompanhar e avaliar os resultados dos projetos interdisciplinares desenvolvidos nas habilitações técnicas
modulares dos cursos objeto de estudos.modulares dos cursos objeto de estudos.

  

Ações de DevolutivaAções de Devolutiva

As devolutivas serão repassadas aos coordenadores através de planilhas, gráficos e e-mails para estudos emAs devolutivas serão repassadas aos coordenadores através de planilhas, gráficos e e-mails para estudos em
reuniões de cursos.reuniões de cursos.

Acompanhar a Orientadora Educacional nas rodas de conversa com os alunos, apresentar as sugestões das turmasAcompanhar a Orientadora Educacional nas rodas de conversa com os alunos, apresentar as sugestões das turmas
colhidas através dos questionários aplicados, a fim de ouvi-los em suas inquietudes  e buscar a melhoria dacolhidas através dos questionários aplicados, a fim de ouvi-los em suas inquietudes  e buscar a melhoria da
qualidade de ensino.qualidade de ensino.

  

Ações de IntervençãoAções de Intervenção

Os resultados que apresentam necessidades de intervenção serão trabalhados junto com os docentes,Os resultados que apresentam necessidades de intervenção serão trabalhados junto com os docentes,
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individualmente, através de replanejamento.individualmente, através de replanejamento.

Oferecer palestras, cursos, oficinas com a aplicação de metodologias ativas, a fim de fomentar a recuperação dasOferecer palestras, cursos, oficinas com a aplicação de metodologias ativas, a fim de fomentar a recuperação das
lacunas de aprendizagem,  visando a construção das competências previstas no Plano de Curso, com foco noslacunas de aprendizagem,  visando a construção das competências previstas no Plano de Curso, com foco nos
recursos pedagógicos diferenciados utilizados nas aulas práticas  recursos pedagógicos diferenciados utilizados nas aulas práticas  

Essas atividades estão programadas ao longo do ano letivo nas reuniões de curso e pedagógicas.Essas atividades estão programadas ao longo do ano letivo nas reuniões de curso e pedagógicas.

Resultados esperadosResultados esperados

  

RESULTADOS ESPERADOSRESULTADOS ESPERADOS

Ao término da execução do projeto espera-se ter recuperado as lacunas de aprendizagem dos alunos na construçãoAo término da execução do projeto espera-se ter recuperado as lacunas de aprendizagem dos alunos na construção
das competências previstas no Plano de Curso, dos cursos modulares noturnos, da Sede e das Classesdas competências previstas no Plano de Curso, dos cursos modulares noturnos, da Sede e das Classes
Descentralizadas, visando a melhoria do sucesso escolar, do Estado, em 10%, em relação ao ano de 2020.Descentralizadas, visando a melhoria do sucesso escolar, do Estado, em 10%, em relação ao ano de 2020.

A) Ter aumentado em 10%, em relação ao ano 2020, o sucesso escolar dos alunos dos cursosA) Ter aumentado em 10%, em relação ao ano 2020, o sucesso escolar dos alunos dos cursos
técnicos matriculados no período noturno na ETEC  050 - Sede e na Classe Descentralizada EEtécnicos matriculados no período noturno na ETEC  050 - Sede e na Classe Descentralizada EE
Otávio Ferrari.Otávio Ferrari.

B) 100% dos docentes aplicarem métodos, técnicas e estratégias diferenciadas nas aulas práticas.B) 100% dos docentes aplicarem métodos, técnicas e estratégias diferenciadas nas aulas práticas.

C) 100% dos alunos ter construído as competências previstas no Plano de Curso, através das açõesC) 100% dos alunos ter construído as competências previstas no Plano de Curso, através das ações
realizadas na recuperação das lacunas de aprendizagem.realizadas na recuperação das lacunas de aprendizagem.

D) 100% dos cursos oferecidos no período noturno na ETEC 050 -  Sede e na Classe DescentralizadaD) 100% dos cursos oferecidos no período noturno na ETEC 050 -  Sede e na Classe Descentralizada
EE Otávio Ferrari ter construído o portfólio por curso/módulo com os registros das atividadesEE Otávio Ferrari ter construído o portfólio por curso/módulo com os registros das atividades
desenvolvidas, avaliação dos resultados e as competências desenvolvidas em consonância com odesenvolvidas, avaliação dos resultados e as competências desenvolvidas em consonância com o
Plano de Curso.Plano de Curso.

E) Realizado nas 4 Reuniões Pedagógicas capacitação docente sobre a avaliação por competência,E) Realizado nas 4 Reuniões Pedagógicas capacitação docente sobre a avaliação por competência,
práticas docentes interdisciplinares com oficinas para criar materiais didáticos, Palestras Técnicas e apráticas docentes interdisciplinares com oficinas para criar materiais didáticos, Palestras Técnicas e a
apresentação dos resultados na EXPOTEC - Práticas Inovadoras.apresentação dos resultados na EXPOTEC - Práticas Inovadoras.

F) 100% docentes serem capacitados pelos coordenadores de curso e coordenadora pedagógicaF) 100% docentes serem capacitados pelos coordenadores de curso e coordenadora pedagógica
quanto a elaboração dos POADs.quanto a elaboração dos POADs.

G) 100% dos docentes ter participado dos cursos/atividades de formação continuada, bem como 15% dos alunosG) 100% dos docentes ter participado dos cursos/atividades de formação continuada, bem como 15% dos alunos
dos cursos noturno da ETEC 050 – Sede e da Classe Descentralizada EE Otávio Ferrari ser inserido no Mercadodos cursos noturno da ETEC 050 – Sede e da Classe Descentralizada EE Otávio Ferrari ser inserido no Mercado
de trabalho no 1º e 2º semestre de trabalho no 1º e 2º semestre 2021.2021.

AtividadesAtividades

TítuloTítulo InícioInício FimFim StatusStatus
INÍCIO DASINÍCIO DAS
ATIVIDADESATIVIDADES
ESCOLARES - 1ºESCOLARES - 1º
SEMESTRE 2021SEMESTRE 2021

03/02/202103/02/2021 05/02/202105/02/2021 Não finalizadoNão finalizado

A semana de 03 a 05 -A semana de 03 a 05 -
análise dos pedidos deanálise dos pedidos de
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reconsideração dosreconsideração dos
resultados dos Conselhos deresultados dos Conselhos de
Classe Finais, organizaçãoClasse Finais, organização
do acolhimento dos alunos,do acolhimento dos alunos,
estudos dos Planos deestudos dos Planos de
Curso, estudos dosCurso, estudos dos
resultados finais, orientaçãoresultados finais, orientação
na elaboração de POADs,na elaboração de POADs,
etc.etc.

ENTREGA DE POAD -ENTREGA DE POAD -
1ª 1ª 

03/02/202103/02/2021 13/02/202113/02/2021 Não finalizadoNão finalizado

ORIENTAÇÃO EORIENTAÇÃO E
ACOMPANHAMENTOACOMPANHAMENTO
DA ENTREGA DO 1ºDA ENTREGA DO 1º
POADPOAD

REUNIÃO DEREUNIÃO DE
PLANEJAMENTOPLANEJAMENTO

06/02/202106/02/2021 06/02/202106/02/2021 Não finalizadoNão finalizado

Promover, nas reuniões dePromover, nas reuniões de
planejamento, rodas deplanejamento, rodas de
estudos sobre os Planos deestudos sobre os Planos de
Curso, visando a elaboraçãoCurso, visando a elaboração
de projetosde projetos
interdisciplinares queinterdisciplinares que
incentivem a participaçãoincentivem a participação
ativa dos alunos, o trabalhoativa dos alunos, o trabalho
em equipe, a pesquisa e oem equipe, a pesquisa e o
desenvolvimento dasdesenvolvimento das
competências técnicas ecompetências técnicas e
socioemocionais. Promoversocioemocionais. Promover
estratégias de recuperaçãoestratégias de recuperação
contínua Organizarcontínua Organizar
formação continuada paraformação continuada para
os docentes com foco naos docentes com foco na
definição e utilização dedefinição e utilização de
recursos pedagógicosrecursos pedagógicos
diferenciados - métodos,diferenciados - métodos,
técnicas, estratégias - paratécnicas, estratégias - para
aulas práticas, bem como naaulas práticas, bem como na
avaliação por competências,avaliação por competências,
recuperação contínua erecuperação contínua e
reflexão sobre suas práticasreflexão sobre suas práticas
e trabalho diário. Promover,e trabalho diário. Promover,
em conjunto com a equipeem conjunto com a equipe
escolar, o gerenciamento eescolar, o gerenciamento e
análise de resultados dosanálise de resultados dos
projetos pedagógicosprojetos pedagógicos
previstos no Planoprevistos no Plano
Plurianual de Gestão.Plurianual de Gestão.

Acompanhar a frequênciaAcompanhar a frequência
dos alunos,dos alunos,

08/02/202108/02/2021 19/02/202119/02/2021 Não finalizadoNão finalizado
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quinzenalmente quinzenalmente 
Acompanhar junto com aAcompanhar junto com a
Orientadora Educacional aOrientadora Educacional a
frequência dos alunos nofrequência dos alunos no
curso e propor medidas paracurso e propor medidas para
aumentar a permanênciaaumentar a permanência
deles nas aulas.deles nas aulas.

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

08/02/202108/02/2021 19/02/202119/02/2021 Não finalizadoNão finalizado

Recepcionar os alunosRecepcionar os alunos
ingressantes, mesmo queingressantes, mesmo que
remotamente, esse momentoremotamente, esse momento
de acolhimento é dede acolhimento é de
essencial importância paraessencial importância para
que o aluno conheça aque o aluno conheça a
Unidade Escolar, seu cursoUnidade Escolar, seu curso
e toda a equipe da Etec.e toda a equipe da Etec.
Essa atividade seráEssa atividade será
desenvolvida junto com osdesenvolvida junto com os
coordenadores de curso,coordenadores de curso,
orientadora educacional,orientadora educacional,
docentes e funcionários dadocentes e funcionários da
ETEC. Apresentação dosETEC. Apresentação dos
professores e funcionáriosprofessores e funcionários
da ETEC, visita aosda ETEC, visita aos
laboratórios, setoreslaboratórios, setores
administrativos da ETEC,administrativos da ETEC,
salas de aulas, biblioteca,salas de aulas, biblioteca,
sala de coordenação etc.sala de coordenação etc.
Aula Inaugural com oAula Inaugural com o
Diretor da ETEC e equipeDiretor da ETEC e equipe
gestora.gestora.

REUNIÃO DEREUNIÃO DE
PLANEJAMENTOPLANEJAMENTO

17/02/202117/02/2021 17/02/202117/02/2021 Não finalizadoNão finalizado

Reestruturar e aprofundar oReestruturar e aprofundar o
conhecimento docenteconhecimento docente
quanto a estratégias dequanto a estratégias de
recuperação darecuperação da
aprendizagem, por meio deaprendizagem, por meio de
orientação,orientação,
acompanhamento eacompanhamento e
formação, alinhando aformação, alinhando a
prática às normasprática às normas
institucionais e,institucionais e,
devidamente, expressas nosdevidamente, expressas nos
Planos de Curso. OrganizarPlanos de Curso. Organizar
formação continuada paraformação continuada para
os docentes com foco naos docentes com foco na
definição e utilização dedefinição e utilização de
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recursos pedagógicosrecursos pedagógicos
diferenciados - métodos,diferenciados - métodos,
técnicas, estratégias - paratécnicas, estratégias - para
aulas práticas, bem como naaulas práticas, bem como na
avaliação por competências,avaliação por competências,
recuperação contínua erecuperação contínua e
reflexão sobre suas práticasreflexão sobre suas práticas
e trabalho diário. Promover,e trabalho diário. Promover,
em conjunto com a equipeem conjunto com a equipe
escolar, o gerenciamento eescolar, o gerenciamento e
análise de resultados dosanálise de resultados dos
projetos pedagógicosprojetos pedagógicos
previstos no Planoprevistos no Plano
Plurianual de Gestão.Plurianual de Gestão.
Elaboração do ProjetoElaboração do Projeto
Politico Pedagógico daPolitico Pedagógico da
ETEC 050 - 2021.ETEC 050 - 2021.

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

22/02/202122/02/2021 05/03/202105/03/2021 Não finalizadoNão finalizado

Acompanhar junto aAcompanhar junto a
Orientação Educacional aOrientação Educacional a
frequência dos alunos nofrequência dos alunos no
curso e propor medidas paracurso e propor medidas para
aumentar a permanênciaaumentar a permanência
deles nas aulas.deles nas aulas.

Organizar uma avaliaçãoOrganizar uma avaliação
diagnósticadiagnóstica

22/02/202122/02/2021 05/03/202105/03/2021 Não finalizadoNão finalizado

Organizar uma avaliaçãoOrganizar uma avaliação
diagnóstica, visandodiagnóstica, visando
conhecer as possíveisconhecer as possíveis
lacunas de aprendizagemlacunas de aprendizagem

Acompanhar a frequênciaAcompanhar a frequência
dos alunos,dos alunos,
quinzenalmentequinzenalmente

08/03/202108/03/2021 19/03/202119/03/2021 Não finalizadoNão finalizado

Acompanhar junto com aAcompanhar junto com a
Orientadora Educacional aOrientadora Educacional a
frequência dos alunos efrequência dos alunos e
buscar a permanência dosbuscar a permanência dos
mesmos nos cursos.mesmos nos cursos.

REUNIÃO DE CURSOREUNIÃO DE CURSO 08/03/202108/03/2021 12/03/202112/03/2021 Não finalizadoNão finalizado
Trabalhar, junto aosTrabalhar, junto aos
docentes, as lacunas/docentes, as lacunas/
dificuldades dedificuldades de
aprendizagem dos alunosaprendizagem dos alunos
Indicar recursosIndicar recursos
pedagógicos diferenciados apedagógicos diferenciados a
serem utilizados nas aulasserem utilizados nas aulas
práticas, visando que essaspráticas, visando que essas
estejam presentes nosestejam presentes nos
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POADs. Orientação quantoPOADs. Orientação quanto
a elaboração de avaliaçõesa elaboração de avaliações
adequadas Promoveradequadas Promover
estratégias de recuperaçãoestratégias de recuperação
contínua Auxiliar nacontínua Auxiliar na
organização de reuniões deorganização de reuniões de
curso entre os docentes ecurso entre os docentes e
coordenadores para troca decoordenadores para troca de
experiências quanto ao usoexperiências quanto ao uso
de recursos pedagógicosde recursos pedagógicos
diferenciados para aulasdiferenciados para aulas
práticas. Elaboração depráticas. Elaboração de
projetos interdisciplinares,projetos interdisciplinares,
por curso, para compor opor curso, para compor o
Projeto Político PedagógicoProjeto Político Pedagógico
da ETEC - Fortalecendo asda ETEC - Fortalecendo as
Práticas Pedagógicas.Práticas Pedagógicas.

Aplicação da ProvaAplicação da Prova
Diagnóstica e CompilaçãoDiagnóstica e Compilação
dos dadosdos dados

22/03/202122/03/2021 31/03/202131/03/2021 Não finalizadoNão finalizado

Aplicação da provaAplicação da prova
diagnóstica para os alunosdiagnóstica para os alunos
dos 1ºs Módulos - Cursosdos 1ºs Módulos - Cursos
Semestrais e 1ªs séries -Semestrais e 1ªs séries -
Cursos Anuais. OsCursos Anuais. Os
resultados serãoresultados serão
apresentados aos docentesapresentados aos docentes
nas reuniões de curso, comnas reuniões de curso, com
a finalidade de promover oa finalidade de promover o
nivelamento da turma,nivelamento da turma,
através da recuperação.através da recuperação.

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

22/03/202122/03/2021 01/04/202101/04/2021 Não finalizadoNão finalizado

Acompanhar junto aAcompanhar junto a
Orientação Educacional aOrientação Educacional a
frequência dos alunos nofrequência dos alunos no
curso e propor medidas paracurso e propor medidas para
aumentar a permanência dosaumentar a permanência dos
alunos nas aulas.alunos nas aulas.

Acompanhar a frequênciaAcompanhar a frequência
dos alunos,dos alunos,
quinzenalmentequinzenalmente

05/04/202105/04/2021 16/04/202116/04/2021 Não finalizadoNão finalizado

Acompanhar junto com aAcompanhar junto com a
Orientadora Educacional aOrientadora Educacional a
frequência dos alunos nasfrequência dos alunos nas
aulas e buscar aaulas e buscar a
permanência dos mesmospermanência dos mesmos
nos cursos.nos cursos.

REUNIÃOREUNIÃO 10/04/202110/04/2021 10/04/202110/04/2021 Não finalizadoNão finalizado
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PEDAGÓGICA PEDAGÓGICA 
Oficina - recursos didáticosOficina - recursos didáticos
Reestruturar e aprofundar oReestruturar e aprofundar o
conhecimento docenteconhecimento docente
quanto a estratégias dequanto a estratégias de
recuperação darecuperação da
aprendizagem, por meio deaprendizagem, por meio de
orientação,orientação,
acompanhamento eacompanhamento e
formação, alinhando aformação, alinhando a
prática às normasprática às normas
institucionais e,institucionais e,
devidamente, expressas nosdevidamente, expressas nos
Planos de Curso. OrganizarPlanos de Curso. Organizar
formação continuada paraformação continuada para
os docentes com foco naos docentes com foco na
definição e utilização dedefinição e utilização de
recursos pedagógicosrecursos pedagógicos
diferenciados - métodos,diferenciados - métodos,
técnicas, estratégias - paratécnicas, estratégias - para
aulas práticas, bem como naaulas práticas, bem como na
avaliação por competências,avaliação por competências,
recuperação contínua erecuperação contínua e
reflexão sobre suas práticasreflexão sobre suas práticas
e trabalho diário.e trabalho diário.
Apresentação do PlanoApresentação do Plano
Plurianual de Gestão 2021 aPlurianual de Gestão 2021 a
2025 e os projetos inseridos2025 e os projetos inseridos
por curso, a fim de quepor curso, a fim de que
todos os docentes otodos os docentes o
conheçam e acompanhem oconheçam e acompanhem o
desenvolvimento dasdesenvolvimento das
atividades previstas e asatividades previstas e as
metas a serem alcançadas.metas a serem alcançadas.
Monitorar e interpretar osMonitorar e interpretar os
resultados de formaçõesresultados de formações
continuadas de docentes.continuadas de docentes.

ENTREGA DE POAD - 2ºENTREGA DE POAD - 2º 15/04/202115/04/2021 15/04/202115/04/2021 Não finalizadoNão finalizado
ORIENTAR NAORIENTAR NA
ELABORAÇÃO EELABORAÇÃO E
ACOMPANHAMENTOACOMPANHAMENTO
DA ENTREGA DO 2ºDA ENTREGA DO 2º
POADPOAD

REUNIÃO DEREUNIÃO DE
CONSELHO DE CLÁSSECONSELHO DE CLÁSSE
INTERMEDIÁRIOINTERMEDIÁRIO

22/04/202122/04/2021 24/04/202124/04/2021 Não finalizadoNão finalizado

ACOMPANHAMENTOACOMPANHAMENTO
DO RENDIMENTODO RENDIMENTO
ESCOLAR DOS ALUNOSESCOLAR DOS ALUNOS
Monitorar, analisar eMonitorar, analisar e
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interpretar resultados dasinterpretar resultados das
avaliações aplicadas,avaliações aplicadas,
assegurando sua elaboraçãoassegurando sua elaboração
para verificação dopara verificação do
desenvolvimento dedesenvolvimento de
competências e habilidadescompetências e habilidades
previstas nos Planos deprevistas nos Planos de
Curso.Curso.

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

26/04/202126/04/2021 07/05/202107/05/2021 Não finalizadoNão finalizado

Acompanhar junto aAcompanhar junto a
Orientação Educacional aOrientação Educacional a
frequência dos alunos nofrequência dos alunos no
curso e propor medidas paracurso e propor medidas para
aumentar a permanência dosaumentar a permanência dos
alunos nas aulas.alunos nas aulas.

Acompanhamento dasAcompanhamento das
solicitações desolicitações de
reconsideração dosreconsideração dos
resultados do Conselho deresultados do Conselho de
Classe IntermediárioClasse Intermediário

26/04/202126/04/2021 30/04/202130/04/2021 Não finalizadoNão finalizado

Análise dos requerimentosAnálise dos requerimentos
solicitando reconsideraçãosolicitando reconsideração
dos resultados do Conselhodos resultados do Conselho
de Classe Intermediáriode Classe Intermediário

SEMANA PAULOSEMANA PAULO
FREIREFREIRE

03/05/202103/05/2021 07/05/202107/05/2021 Não finalizadoNão finalizado

ATIVIDADESATIVIDADES
INTERDISCIPLINARESINTERDISCIPLINARES

Reunião de Pais ouReunião de Pais ou
ResponsáveisResponsáveis

04/05/202104/05/2021 04/05/202104/05/2021 Não finalizadoNão finalizado

Acompanhar a OrientadoraAcompanhar a Orientadora
Educacional,Educacional,
Coordenadores de Curso,Coordenadores de Curso,
Docentes e Pais ouDocentes e Pais ou
Responsáveis na reunião deResponsáveis na reunião de
curso.curso.

Reunião com os DiscentesReunião com os Discentes 10/05/202110/05/2021 14/05/202114/05/2021 Não finalizadoNão finalizado
Acompanhar o Diretor daAcompanhar o Diretor da
ETEC e a OrientadoraETEC e a Orientadora
Educacional na reunião comEducacional na reunião com
os representantes de turmasos representantes de turmas
para ouvi-los em suaspara ouvi-los em suas
indagações, bem comoindagações, bem como
orientá-los no processo deorientá-los no processo de
ensino e aprendizagem eensino e aprendizagem e
procedimentosprocedimentos
administrativos..administrativos..

Acompanhar a frequênciaAcompanhar a frequência 10/05/202110/05/2021 21/05/202121/05/2021 Não finalizadoNão finalizado
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dos alunos,dos alunos,
quinzenalmentequinzenalmente

Acompanhar a frequênciaAcompanhar a frequência
dos alunos junto com ados alunos junto com a
Orientadora Educacional eOrientadora Educacional e
propor medidas pra apropor medidas pra a
permanência deles nospermanência deles nos
cursos.cursos.

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

24/05/202124/05/2021 02/06/202102/06/2021 Não finalizadoNão finalizado

Acompanhar junto aAcompanhar junto a
Orientação Educacional aOrientação Educacional a
frequência dos alunos nofrequência dos alunos no
curso e propor medidas paracurso e propor medidas para
aumentar a permanência dosaumentar a permanência dos
alunos nas aulas.alunos nas aulas.

REUNIÃO DE CURSOREUNIÃO DE CURSO 24/05/202124/05/2021 28/05/202128/05/2021 Não finalizadoNão finalizado
Trabalhar, junto aosTrabalhar, junto aos
docentes, as lacunas/docentes, as lacunas/
dificuldades dedificuldades de
aprendizagem dos alunosaprendizagem dos alunos
Indicar recursosIndicar recursos
pedagógicos diferenciados apedagógicos diferenciados a
serem utilizados nas aulasserem utilizados nas aulas
práticas, visando que essaspráticas, visando que essas
estejam presentes nosestejam presentes nos
POADs. Orientação quantoPOADs. Orientação quanto
a elaboração de avaliaçõesa elaboração de avaliações
adequadas Auxiliar naadequadas Auxiliar na
organização de reuniões deorganização de reuniões de
curso entre os docentes ecurso entre os docentes e
coordenadores para troca decoordenadores para troca de
experiências quanto ao usoexperiências quanto ao uso
de recursos pedagógicosde recursos pedagógicos
diferenciados para aulasdiferenciados para aulas
práticaspráticas

Acompanhar a frequênciaAcompanhar a frequência
dos alunos,dos alunos,
quinzenalmentequinzenalmente

07/06/202107/06/2021 18/06/202118/06/2021 Não finalizadoNão finalizado

Acompanhar a frequênciaAcompanhar a frequência
dos alunos junto com ados alunos junto com a
Orientadora Educacional eOrientadora Educacional e
propor medidas para apropor medidas para a
permanência deles nospermanência deles nos
cursos.cursos.

REUNIÃOREUNIÃO
PEDAGÓGICA PEDAGÓGICA 

12/06/202112/06/2021 12/06/202112/06/2021 Não finalizadoNão finalizado

Elaboração do WorkshopElaboração do Workshop
Reestruturar e aprofundar oReestruturar e aprofundar o
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conhecimento docenteconhecimento docente
quanto a estratégias dequanto a estratégias de
recuperação darecuperação da
aprendizagem, por meio deaprendizagem, por meio de
orientação,orientação,
acompanhamento eacompanhamento e
formação, alinhando aformação, alinhando a
prática às normasprática às normas
institucionais e,institucionais e,
devidamente, expressas nosdevidamente, expressas nos
Planos de Curso. OrganizarPlanos de Curso. Organizar
formação continuada paraformação continuada para
os docentes com foco naos docentes com foco na
definição e utilização dedefinição e utilização de
recursos pedagógicosrecursos pedagógicos
diferenciados - métodos,diferenciados - métodos,
técnicas, estratégias - paratécnicas, estratégias - para
aulas práticas, bem como naaulas práticas, bem como na
avaliação por competências,avaliação por competências,
recuperação contínua erecuperação contínua e
reflexão sobre suas práticasreflexão sobre suas práticas
e trabalho diário. Monitorare trabalho diário. Monitorar
e interpretar os resultadose interpretar os resultados
de formações continuadasde formações continuadas
de docentes. Análise dosde docentes. Análise dos
projetos inseridos no PPGprojetos inseridos no PPG
2021 a 2025 e2021 a 2025 e
encaminhamentos.encaminhamentos.

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

21/06/202121/06/2021 02/07/202102/07/2021 Não finalizadoNão finalizado

Acompanhar junto aAcompanhar junto a
Orientação Educacional aOrientação Educacional a
frequência dos alunos nofrequência dos alunos no
curso e propor medidas paracurso e propor medidas para
aumentar a permanência dosaumentar a permanência dos
alunos nas aulas.alunos nas aulas.

Dia da Escola-FamíliaDia da Escola-Família 26/06/202126/06/2021 26/06/202126/06/2021 Não finalizadoNão finalizado
Sábado Letivo referente aSábado Letivo referente a
22/04/2021. Organizar22/04/2021. Organizar
atividades junto com osatividades junto com os
coordenadores de curso,coordenadores de curso,
orientadora educacional eorientadora educacional e
docentes para receber adocentes para receber a
família dos alunos nafamília dos alunos na
ETEC. Apresentação doETEC. Apresentação do
Plano Plurianual de GestãoPlano Plurianual de Gestão
aos pais ou responsáveis.aos pais ou responsáveis.

CONSELHO DE CLASSECONSELHO DE CLASSE
INTERMEDIÁRIOINTERMEDIÁRIO

05/07/202105/07/2021 06/07/202106/07/2021 Não finalizadoNão finalizado
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(CURSOS ANUAIS) E(CURSOS ANUAIS) E
CONSELHO DE CLASSECONSELHO DE CLASSE
FINAL (CURSOSFINAL (CURSOS
SEMESTRAIS)SEMESTRAIS)

ACOMPANHAMENTO EACOMPANHAMENTO E
ANÁLISE DOANÁLISE DO
RENDIMENTO ESCOLARRENDIMENTO ESCOLAR
DOS ALUNOS Monitorar,DOS ALUNOS Monitorar,
analisar e interpretaranalisar e interpretar
resultados das avaliaçõesresultados das avaliações
aplicadas, assegurando suaaplicadas, assegurando sua
elaboração para verificaçãoelaboração para verificação
do desenvolvimento dedo desenvolvimento de
competências e habilidadescompetências e habilidades
previstas nos Planos deprevistas nos Planos de
Curso.Curso.

PEDIDO DEPEDIDO DE
RECLASSIFICAÇÃORECLASSIFICAÇÃO
FINAL - CURSOSFINAL - CURSOS
SEMESTRAIS SEMESTRAIS 

07/07/202107/07/2021 16/07/202116/07/2021 Não finalizadoNão finalizado

ACOMPANHAR COM OACOMPANHAR COM O
DIRETOR ACADÊMICODIRETOR ACADÊMICO
OS PEDIDOS DEOS PEDIDOS DE
RECLASSIFICAÇÃORECLASSIFICAÇÃO
INSTRUINDO OINSTRUINDO O
PROCESSO COM OSPROCESSO COM OS
DOCUMENTOSDOCUMENTOS
PERTINENTES PARAPERTINENTES PARA
ANÁLISE POSTERIORANÁLISE POSTERIOR
DO CONSELHO DEDO CONSELHO DE
CLASSE.CLASSE.

Análise dos resultados - 1ºAnálise dos resultados - 1º
Semestre 2021 - PlanoSemestre 2021 - Plano
Plurianual de GestãoPlurianual de Gestão

07/07/202107/07/2021 22/07/202122/07/2021 Não finalizadoNão finalizado

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

PEDIDO DEPEDIDO DE
RECONSIDERAÇÃORECONSIDERAÇÃO
DOS RESULTADOS -DOS RESULTADOS -
CONSELHOCONSELHO
INTERMEDIÁRIO - 1ºINTERMEDIÁRIO - 1º
SEMESTRE - CURSOSSEMESTRE - CURSOS
ANUAIS ANUAIS 

07/07/202107/07/2021 12/07/202112/07/2021 Não finalizadoNão finalizado

ORGANIZAR OORGANIZAR O
EXPEDIENTE JUNTOEXPEDIENTE JUNTO
COM O DIRETORCOM O DIRETOR
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ACADÊMICO,ACADÊMICO,
REFERENTE AREFERENTE A
SOLICITAÇÃO DOSOLICITAÇÃO DO
ALUNO/RESPONSÁVELALUNO/RESPONSÁVEL
PARA ANÁLISEPARA ANÁLISE
POSTERIOR DOPOSTERIOR DO
CONSELHO DE CLASSE.CONSELHO DE CLASSE.

Participar da Reunião deParticipar da Reunião de
Atribuição de AulasAtribuição de Aulas

07/07/202107/07/2021 07/07/202107/07/2021 Não finalizadoNão finalizado

Participação junto com aParticipação junto com a
Direção na Reunião deDireção na Reunião de
Atribuição de aulas eAtribuição de aulas e
contribuir com a elaboraçãocontribuir com a elaboração
dos horários das aulasdos horários das aulas
observando os aspectosobservando os aspectos
pedagógicospedagógicos

REUNIÃO DEREUNIÃO DE
PLANEJAMENTOPLANEJAMENTO

08/07/202108/07/2021 08/07/202108/07/2021 Não finalizadoNão finalizado

Organizar formaçãoOrganizar formação
continuada para os docentescontinuada para os docentes
com foco na definição ecom foco na definição e
utilização de recursosutilização de recursos
pedagógicos diferenciados -pedagógicos diferenciados -
métodos, técnicas,métodos, técnicas,
estratégias - para aulasestratégias - para aulas
práticas, bem como napráticas, bem como na
avaliação por competências,avaliação por competências,
recuperação contínua erecuperação contínua e
reflexão sobre suas práticasreflexão sobre suas práticas
e trabalho diário. Promover,e trabalho diário. Promover,
em conjunto com a equipeem conjunto com a equipe
escolar, o gerenciamento eescolar, o gerenciamento e
análise de resultados dosanálise de resultados dos
projetos pedagógicosprojetos pedagógicos
previstos no Planoprevistos no Plano
Plurianual de Gestão.Plurianual de Gestão.

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

19/07/202119/07/2021 30/07/202130/07/2021 Não finalizadoNão finalizado

Recepcionar os alunosRecepcionar os alunos
ingressantes, mesmo queingressantes, mesmo que
remotamente, esse momentoremotamente, esse momento
de acolhimento é dede acolhimento é de
essencial importância paraessencial importância para
que o aluno conheça aque o aluno conheça a
Unidade Escolar, seu cursoUnidade Escolar, seu curso
e toda a equipe da Etec.e toda a equipe da Etec.
Essa atividade seráEssa atividade será
desenvolvida junto com osdesenvolvida junto com os
coordenadores de curso,coordenadores de curso,
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orientadora educacional,orientadora educacional,
docentes e funcionários dadocentes e funcionários da
ETEC. Apresentação dosETEC. Apresentação dos
professores e funcionáriosprofessores e funcionários
da ETEC, visita aosda ETEC, visita aos
laboratórios, setoreslaboratórios, setores
administrativos da ETEC,administrativos da ETEC,
salas de aulas, biblioteca,salas de aulas, biblioteca,
sala de coordenação etc.sala de coordenação etc.
Aula Inaugural com oAula Inaugural com o
Diretor da ETEC e equipeDiretor da ETEC e equipe
gestora.gestora.

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

19/07/202119/07/2021 30/07/202130/07/2021 Não finalizadoNão finalizado

Acompanhar junto aAcompanhar junto a
Orientação Educacional aOrientação Educacional a
frequência dos alunos nofrequência dos alunos no
curso e propor medidas paracurso e propor medidas para
aumentar a permanência dosaumentar a permanência dos
alunos nas aulas.alunos nas aulas.

Organizar uma avaliaçãoOrganizar uma avaliação
diagnósticadiagnóstica

19/07/202119/07/2021 30/07/202130/07/2021 Não finalizadoNão finalizado

Organizar uma avaliaçãoOrganizar uma avaliação
diagnóstica, visandodiagnóstica, visando
conhecer as possíveisconhecer as possíveis
lacunas de aprendizagemlacunas de aprendizagem

ELABORAÇÃO EELABORAÇÃO E
ENTREGA DE POAD - 3ªENTREGA DE POAD - 3ª

19/07/202119/07/2021 29/07/202129/07/2021 Não finalizadoNão finalizado

Orientar na elaboração eOrientar na elaboração e
acompanhar a entrega dosacompanhar a entrega dos
POADsPOADs

REUNIÃO DEREUNIÃO DE
PLANEJAMENTOPLANEJAMENTO

31/07/202131/07/2021 31/07/202131/07/2021 Não finalizadoNão finalizado

Organizar formaçãoOrganizar formação
continuada para os docentescontinuada para os docentes
com foco na definição ecom foco na definição e
utilização de recursosutilização de recursos
pedagógicos diferenciados -pedagógicos diferenciados -
métodos, técnicas,métodos, técnicas,
estratégias - para aulasestratégias - para aulas
práticas, bem como napráticas, bem como na
avaliação por competências,avaliação por competências,
recuperação contínua erecuperação contínua e
reflexão sobre suas práticasreflexão sobre suas práticas
e trabalho diárioe trabalho diário

Acompanhar a frequênciaAcompanhar a frequência
dos alunos,dos alunos,
quinzenalmentequinzenalmente

02/08/202102/08/2021 13/08/202113/08/2021 Não finalizadoNão finalizado

Acompanhar junto aAcompanhar junto a
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Orientação Educacional aOrientação Educacional a
frequência dos alunos nasfrequência dos alunos nas
aulas e propor medidas paraaulas e propor medidas para
aumentar a permanênciaaumentar a permanência
deles nos cursos.deles nos cursos.

Aplicação da ProvaAplicação da Prova
Diagnóstica e CompilaçãoDiagnóstica e Compilação
dos dadosdos dados

02/08/202102/08/2021 13/08/202113/08/2021 Não finalizadoNão finalizado

Aplicação da provaAplicação da prova
diagnóstica para os alunosdiagnóstica para os alunos
dos 1ºs Módulos - Cursosdos 1ºs Módulos - Cursos
Semestrais . Os resultadosSemestrais . Os resultados
serão apresentados aosserão apresentados aos
docentes nas reuniões dedocentes nas reuniões de
curso, com a finalidade decurso, com a finalidade de
promover o nivelamento dapromover o nivelamento da
turma, através daturma, através da
recuperação.recuperação.

Reunião de Pais ouReunião de Pais ou
ResponsáveisResponsáveis

03/08/202103/08/2021 03/08/202103/08/2021 Não finalizadoNão finalizado

Acompanhar o Diretor,Acompanhar o Diretor,
Orientadora Educacional,Orientadora Educacional,
Coordenadores de Curso eCoordenadores de Curso e
Docentes na Reunião deDocentes na Reunião de
Pais, a fim de passarPais, a fim de passar
algumas informações, bemalgumas informações, bem
como ouvir os pais e colhercomo ouvir os pais e colher
sugestões para melhorar osugestões para melhorar o
ensino.ensino.

REUNIÃOREUNIÃO
PEDAGÓGICA PEDAGÓGICA 

14/08/202114/08/2021 14/08/202114/08/2021 Não finalizadoNão finalizado

PALESTRA TEMA -PALESTRA TEMA -
ASSUNTOS TÉCNICOSASSUNTOS TÉCNICOS
Reestruturar e aprofundar oReestruturar e aprofundar o
conhecimento docenteconhecimento docente
quanto a estratégias dequanto a estratégias de
recuperação darecuperação da
aprendizagem, por meio deaprendizagem, por meio de
orientação,orientação,
acompanhamento eacompanhamento e
formação, alinhando aformação, alinhando a
prática às normasprática às normas
institucionais e,institucionais e,
devidamente, expressas nosdevidamente, expressas nos
Planos de Curso. OrganizarPlanos de Curso. Organizar
formação continuada paraformação continuada para
os docentes com foco naos docentes com foco na
definição e utilização dedefinição e utilização de
recursos pedagógicosrecursos pedagógicos
diferenciados - métodos,diferenciados - métodos,
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técnicas, estratégias - paratécnicas, estratégias - para
aulas práticas, bem como naaulas práticas, bem como na
avaliação por competências,avaliação por competências,
recuperação contínua erecuperação contínua e
reflexão sobre suas práticasreflexão sobre suas práticas
e trabalho diário. Monitorare trabalho diário. Monitorar
e interpretar os resultadose interpretar os resultados
de formações continuadasde formações continuadas
de docentes.de docentes.

Reunião com os DiscentesReunião com os Discentes 16/08/202116/08/2021 20/08/202120/08/2021 Não finalizadoNão finalizado
Acompanhar o Diretor daAcompanhar o Diretor da
ETEC e a OrientadoraETEC e a Orientadora
Educacional na ReuniãoEducacional na Reunião
com os representantes decom os representantes de
turmas para realizar umaturmas para realizar uma
roda de conversa.roda de conversa.

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

16/08/202116/08/2021 27/08/202127/08/2021 Não finalizadoNão finalizado

Acompanhar junto aAcompanhar junto a
Orientação Educacional aOrientação Educacional a
frequência dos alunos nasfrequência dos alunos nas
aulas e propor medidas paraaulas e propor medidas para
aumentar a permanênciaaumentar a permanência
deles nos cursos.deles nos cursos.

REUNIÃO DE CURSOREUNIÃO DE CURSO 30/08/202130/08/2021 31/08/202131/08/2021 Não finalizadoNão finalizado
Trabalhar, junto aosTrabalhar, junto aos
docentes, as lacunas/docentes, as lacunas/
dificuldades dedificuldades de
aprendizagem dos alunosaprendizagem dos alunos
Orientação quanto aOrientação quanto a
elaboração de avaliaçõeselaboração de avaliações
adequadas Indicar recursosadequadas Indicar recursos
pedagógicos diferenciados apedagógicos diferenciados a
serem utilizados nas aulasserem utilizados nas aulas
práticas, visando que essaspráticas, visando que essas
estejam presentes nosestejam presentes nos
POADs. Auxiliar naPOADs. Auxiliar na
organização de reuniões deorganização de reuniões de
curso entre os docentes ecurso entre os docentes e
coordenadores para troca decoordenadores para troca de
experiências quanto ao usoexperiências quanto ao uso
de recursos pedagógicosde recursos pedagógicos
diferenciados para aulasdiferenciados para aulas
práticaspráticas

Acompanhar a frequênciaAcompanhar a frequência
dos alunos,dos alunos,
quinzenalmentequinzenalmente

30/08/202130/08/2021 10/09/202110/09/2021 Não finalizadoNão finalizado

Acompanhar junto aAcompanhar junto a
Orientação Educacional aOrientação Educacional a
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frequência dos alunos nasfrequência dos alunos nas
aulas e propor medidas paraaulas e propor medidas para
aumentar a permanênciaaumentar a permanência
deles nos cursos.deles nos cursos.

REUNIÃO DE CURSOREUNIÃO DE CURSO 01/09/202101/09/2021 03/09/202103/09/2021 Não finalizadoNão finalizado
Trabalhar, junto aosTrabalhar, junto aos
docentes, as lacunas/docentes, as lacunas/
dificuldades dedificuldades de
aprendizagem dos alunosaprendizagem dos alunos
Indicar recursosIndicar recursos
pedagógicos diferenciados apedagógicos diferenciados a
serem utilizados nas aulasserem utilizados nas aulas
práticas, visando que essaspráticas, visando que essas
estejam presentes nosestejam presentes nos
POADs. Auxiliar naPOADs. Auxiliar na
organização de reuniões deorganização de reuniões de
curso entre os docentes ecurso entre os docentes e
coordenadores para troca decoordenadores para troca de
experiências quanto ao usoexperiências quanto ao uso
de recursos pedagógicosde recursos pedagógicos
diferenciados para aulasdiferenciados para aulas
práticaspráticas

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

13/09/202113/09/2021 24/09/202124/09/2021 Não finalizadoNão finalizado

Acompanhar junto aAcompanhar junto a
Orientação Educacional aOrientação Educacional a
frequência dos alunos nofrequência dos alunos no
curso e propor medidas paracurso e propor medidas para
aumentar a permanência dosaumentar a permanência dos
alunos nas aulas.alunos nas aulas.

Acompanhar a frequênciaAcompanhar a frequência
dos alunos,dos alunos,
quinzenalmentequinzenalmente

27/09/202127/09/2021 08/10/202108/10/2021 Não finalizadoNão finalizado

Acompanhar a frequênciaAcompanhar a frequência
dos alunos, quinzenalmente,dos alunos, quinzenalmente,
e propor medidas parae propor medidas para
mantê-los nos cursos.mantê-los nos cursos.

ORIENTAR NAORIENTAR NA
ELABORAÇÃO EELABORAÇÃO E
ENTREGA DE POAD - 4ªENTREGA DE POAD - 4ª

05/10/202105/10/2021 18/10/202118/10/2021 Não finalizadoNão finalizado

Orientar na elaboração eOrientar na elaboração e
acompanhar a entrega dosacompanhar a entrega dos
POADsPOADs

ENCERRAMENTO DOENCERRAMENTO DO
3º BIMESTRE3º BIMESTRE

05/10/202105/10/2021 05/10/202105/10/2021 Não finalizadoNão finalizado

ACOMPANHAMENTOACOMPANHAMENTO
DA ELABORAÇÃO DOSDA ELABORAÇÃO DOS
RELATÓRIOS -RELATÓRIOS -
PRÁTICAS, ATIVIDADESPRÁTICAS, ATIVIDADES
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INTERDISCIPLINARESINTERDISCIPLINARES
CONSELHO DE CLASSECONSELHO DE CLASSE
INTERMEDIÁRIO - 2ºINTERMEDIÁRIO - 2º
SEMESTRESEMESTRE

07/10/202107/10/2021 14/10/202114/10/2021 Não finalizadoNão finalizado

ACOMPANHAMENTOACOMPANHAMENTO
DO RENDIMENTODO RENDIMENTO
ESCOLAR DOS ALUNOS.ESCOLAR DOS ALUNOS.
Monitorar, analisar eMonitorar, analisar e
interpretar resultados dasinterpretar resultados das
avaliações aplicadas,avaliações aplicadas,
assegurando sua elaboraçãoassegurando sua elaboração
para verificação dopara verificação do
desenvolvimento dedesenvolvimento de
competências e habilidadescompetências e habilidades
previstas nos Planos deprevistas nos Planos de
Curso. Dias dos ConselhosCurso. Dias dos Conselhos
de Classe Intermediários -de Classe Intermediários -
07, 08, 09/10/2021 e 13 e07, 08, 09/10/2021 e 13 e
14/10/202114/10/2021

Acompanhamento dasAcompanhamento das
solicitações desolicitações de
reconsideração dosreconsideração dos
resultados do Conselho deresultados do Conselho de
Classe IntermediárioClasse Intermediário

18/10/202118/10/2021 22/10/202122/10/2021 Não finalizadoNão finalizado

Acompanhar e organizar oAcompanhar e organizar o
expediente junto com oexpediente junto com o
Diretor Acadêmico dasDiretor Acadêmico das
solicitações dos pedidos desolicitações dos pedidos de
reconsideração dosreconsideração dos
resultados do Conselho deresultados do Conselho de
Classe Intermediário e,Classe Intermediário e,
posteriormente acompanharposteriormente acompanhar
o Conselho de Classe parao Conselho de Classe para
análise.análise.

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

18/10/202118/10/2021 29/10/202129/10/2021 Não finalizadoNão finalizado

Acompanhar junto aAcompanhar junto a
Orientação Educacional aOrientação Educacional a
frequência dos alunos nofrequência dos alunos no
curso e propor medidas paracurso e propor medidas para
aumentar a permanência dosaumentar a permanência dos
alunos nas aulas.alunos nas aulas.

REUNIÃO DE CURSOREUNIÃO DE CURSO 25/10/202125/10/2021 29/10/202129/10/2021 Não finalizadoNão finalizado
Trabalhar, junto aosTrabalhar, junto aos
docentes, as lacunas/docentes, as lacunas/
dificuldades dedificuldades de
aprendizagem dos alunosaprendizagem dos alunos
Orientar a elaboração dasOrientar a elaboração das
avaliações Promoveravaliações Promover
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estratégias de recuperaçãoestratégias de recuperação
contínua. Auxiliar nacontínua. Auxiliar na
organização de reuniões deorganização de reuniões de
curso entre os docentes ecurso entre os docentes e
coordenadores para troca decoordenadores para troca de
experiências quanto ao usoexperiências quanto ao uso
de recursos pedagógicosde recursos pedagógicos
diferenciados para aulasdiferenciados para aulas
práticas. Reuniões de cursopráticas. Reuniões de curso
serão realizadas nos diasserão realizadas nos dias
w5, 26 e 27/10/2021 ew5, 26 e 27/10/2021 e
29/10/2021.29/10/2021.

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

03/11/202103/11/2021 12/11/202112/11/2021 Não finalizadoNão finalizado

Acompanhar junto aAcompanhar junto a
Orientação Educacional aOrientação Educacional a
frequência dos alunos nofrequência dos alunos no
curso e propor medidas paracurso e propor medidas para
aumentar a permanência dosaumentar a permanência dos
alunos nas aulas.alunos nas aulas.

REUNIÃOREUNIÃO
PEDAGÓGICAPEDAGÓGICA

06/11/202106/11/2021 06/11/202106/11/2021 Não finalizadoNão finalizado

APRESENTAÇÃO DOSAPRESENTAÇÃO DOS
TRABALHOSTRABALHOS
INTERDISCIPLINARES -INTERDISCIPLINARES -
EXPOTEC 2021EXPOTEC 2021

Acompanhar a frequênciaAcompanhar a frequência
dos alunos,dos alunos,
quinzenalmentequinzenalmente

16/11/202116/11/2021 26/11/202126/11/2021 Não finalizadoNão finalizado

Acompanhar junto aAcompanhar junto a
Orientação Educacional aOrientação Educacional a
frequência dos alunos nofrequência dos alunos no
curso e propor medidas paracurso e propor medidas para
aumentar a permanência dosaumentar a permanência dos
alunos nas aulas.alunos nas aulas.

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

29/11/202129/11/2021 10/12/202110/12/2021 Não finalizadoNão finalizado

Acompanhar junto aAcompanhar junto a
Orientação Educacional aOrientação Educacional a
frequência dos alunos nofrequência dos alunos no
curso e propor medidas paracurso e propor medidas para
aumentar a permanência dosaumentar a permanência dos
alunos nas aulas.alunos nas aulas.

REUNIÃO DEREUNIÃO DE
PLANEJAMENTOPLANEJAMENTO

04/12/202104/12/2021 04/12/202104/12/2021 Não finalizadoNão finalizado

Reestruturar e aprofundar oReestruturar e aprofundar o
conhecimento docenteconhecimento docente
quanto a estratégias dequanto a estratégias de
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recuperação darecuperação da
aprendizagem, por meio deaprendizagem, por meio de
orientação,orientação,
acompanhamento eacompanhamento e
formação, alinhando aformação, alinhando a
prática às normasprática às normas
institucionais e,institucionais e,
devidamente, expressas nosdevidamente, expressas nos
Planos de Curso. OrganizarPlanos de Curso. Organizar
formação continuada paraformação continuada para
os docentes com foco naos docentes com foco na
definição e utilização dedefinição e utilização de
recursos pedagógicosrecursos pedagógicos
diferenciados - métodos,diferenciados - métodos,
técnicas, estratégias - paratécnicas, estratégias - para
aulas práticas, bem como naaulas práticas, bem como na
avaliação por competências,avaliação por competências,
recuperação contínua erecuperação contínua e
reflexão sobre suas práticasreflexão sobre suas práticas
e trabalho diário. Monitorare trabalho diário. Monitorar
e interpretar os resultadose interpretar os resultados
de formações continuadasde formações continuadas
de docentes. Promover, emde docentes. Promover, em
conjunto com a equipeconjunto com a equipe
escolar, o gerenciamento eescolar, o gerenciamento e
análise de resultados dosanálise de resultados dos
projetos pedagógicosprojetos pedagógicos
previstos no Planoprevistos no Plano
Plurianual de Gestão e fazerPlurianual de Gestão e fazer
o replanejamento para 2022o replanejamento para 2022
..

Acompanhar a frequênciaAcompanhar a frequência
dos alunos,dos alunos,
quinzenalmentequinzenalmente

13/12/202113/12/2021 17/12/202117/12/2021 Não finalizadoNão finalizado

Acompanhar junto aAcompanhar junto a
Orientação Educacional aOrientação Educacional a
frequência dos alunos nofrequência dos alunos no
curso e propor medidas paracurso e propor medidas para
aumentar a permanência dosaumentar a permanência dos
alunos nas aulas.alunos nas aulas.

REUNIÃO DEREUNIÃO DE
PLANEJAMENTOPLANEJAMENTO

18/12/202118/12/2021 18/12/202118/12/2021 Não finalizadoNão finalizado

Promover estratégias dePromover estratégias de
recuperação contínuarecuperação contínua
Orientar, acompanhar eOrientar, acompanhar e
avaliar, mesmo queavaliar, mesmo que
remotamente, os resultadosremotamente, os resultados
de projetosde projetos
interdisciplinaresinterdisciplinares
desenvolvidos nasdesenvolvidos nas
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habilitações técnicashabilitações técnicas
modulares e integradas, quemodulares e integradas, que
incentivem a participaçãoincentivem a participação
ativa dos alunos, o trabalhoativa dos alunos, o trabalho
em equipe, a pesquisa e oem equipe, a pesquisa e o
desenvolvimento dedesenvolvimento de
habilidades sociais ehabilidades sociais e
profissionais. Organizarprofissionais. Organizar
formação continuada paraformação continuada para
os docentes com foco naos docentes com foco na
definição e utilização dedefinição e utilização de
recursos pedagógicosrecursos pedagógicos
diferenciados - métodos,diferenciados - métodos,
técnicas, estratégias - paratécnicas, estratégias - para
aulas práticas, bem como naaulas práticas, bem como na
avaliação por competências,avaliação por competências,
recuperação contínua erecuperação contínua e
reflexão sobre suas práticasreflexão sobre suas práticas
e trabalho diário. Promover,e trabalho diário. Promover,
em conjunto com a equipeem conjunto com a equipe
escolar, o gerenciamento eescolar, o gerenciamento e
análise de resultados dosanálise de resultados dos
projetos pedagógicosprojetos pedagógicos
previstos no Planoprevistos no Plano
Plurianual de Gestão.Plurianual de Gestão.

CONSELHO DE CLASSECONSELHO DE CLASSE
FINAL - CURSOSFINAL - CURSOS
ANUAIS EANUAIS E
SEMESTRAIS SEMESTRAIS 

20/12/202120/12/2021 21/12/202121/12/2021 Não finalizadoNão finalizado

ANÁLISE DOANÁLISE DO
RENDIMENTO ESCOLARRENDIMENTO ESCOLAR
DOS A,UNOS Monitorar,DOS A,UNOS Monitorar,
analisar e interpretaranalisar e interpretar
resultados das avaliaçõesresultados das avaliações
aplicadas, assegurando suaaplicadas, assegurando sua
elaboração para verificaçãoelaboração para verificação
do desenvolvimento dedo desenvolvimento de
competências e habilidadescompetências e habilidades
previstas nos Planos deprevistas nos Planos de
Curso.Curso.

PEDIDO DEPEDIDO DE
RECLASSIFICAÇÃORECLASSIFICAÇÃO
FINAL FINAL 

22/12/202122/12/2021 28/12/202128/12/2021 Não finalizadoNão finalizado

ACOMPANHAR JUNTOACOMPANHAR JUNTO
COM O(A) DIRETOR(A)COM O(A) DIRETOR(A)
ACADÊMICO (A) ASACADÊMICO (A) AS
SOLICITAÇÕES DESOLICITAÇÕES DE
RECLASSIFICAÇÃORECLASSIFICAÇÃO
FINAL E INSTRUIR OFINAL E INSTRUIR O
PROCESSO COM OSPROCESSO COM OS
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DOCUMENTOSDOCUMENTOS
PERTINENTES. Monitorar,PERTINENTES. Monitorar,
analisar e interpretaranalisar e interpretar
resultados das avaliaçõesresultados das avaliações
aplicadas, assegurando suaaplicadas, assegurando sua
elaboração para verificaçãoelaboração para verificação
do desenvolvimento dedo desenvolvimento de
competências e habilidadescompetências e habilidades
previstas nos Planos deprevistas nos Planos de
Curso.Curso.

Análise dos resultados - 1ºAnálise dos resultados - 1º
e 2º Semestre 2021e 2º Semestre 2021

23/12/202123/12/2021 31/12/202131/12/2021 Não finalizadoNão finalizado

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