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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. Nos últimos anos a Unidade Escolar manteveatender às demandas da Região Sudoeste do Estado de São Paulo. Nos últimos anos a Unidade Escolar manteve
número significativo de cursos para atender a demanda existente, para tanto estabeleceu parcerias com o setornúmero significativo de cursos para atender a demanda existente, para tanto estabeleceu parcerias com o setor
empresarial, governamental e sociedade civil. Em 2020, a Orientação Educacional buscou nas ações propostas noempresarial, governamental e sociedade civil. Em 2020, a Orientação Educacional buscou nas ações propostas no
Projeto Político Pedagógico - PPP, contido no Plano Plurianual de Gestão (PPG) 2020 a 2024, bem como noProjeto Político Pedagógico - PPP, contido no Plano Plurianual de Gestão (PPG) 2020 a 2024, bem como no
disposto no Memorando Circular nº 037/19 – GSE/Geped, analisar os indicadores junto a gestão escolar edisposto no Memorando Circular nº 037/19 – GSE/Geped, analisar os indicadores junto a gestão escolar e
promover ações integradas e integradoras que se associam ao trabalho da Coordenação Pedagógica,promover ações integradas e integradoras que se associam ao trabalho da Coordenação Pedagógica,
Coordenadores de Cursos e Docentes, priorizando as turmas dos cursos noturnos e objetivando trabalhar oCoordenadores de Cursos e Docentes, priorizando as turmas dos cursos noturnos e objetivando trabalhar o
aprimoramento do processo de ensino e aprendizagem, a permanência do aluno no curso, o aumento das taxas deaprimoramento do processo de ensino e aprendizagem, a permanência do aluno no curso, o aumento das taxas de
alunos concluintes em 5% e a construção das competências socioemocionais. Em um ano de reinvenções dealunos concluintes em 5% e a construção das competências socioemocionais. Em um ano de reinvenções de
hábitos e abordagens e de impedimentos de contato físico como foi 2020, a ETEC de Itapeva aprendeu a lidarhábitos e abordagens e de impedimentos de contato físico como foi 2020, a ETEC de Itapeva aprendeu a lidar
com as restrições. Uma das preocupações, evidentemente, era como seria a adaptação e o desempenho doscom as restrições. Uma das preocupações, evidentemente, era como seria a adaptação e o desempenho dos
estudantes no ambiente virtual. No ano de 2021, a Orientação Educacional deve buscar nas ações propostas noestudantes no ambiente virtual. No ano de 2021, a Orientação Educacional deve buscar nas ações propostas no
Projeto Político Pedagógico - PPP, contido no Plano Plurianual de Gestão (PPG) 2021 a 2025 e conforme dispostoProjeto Político Pedagógico - PPP, contido no Plano Plurianual de Gestão (PPG) 2021 a 2025 e conforme disposto
no Memorando nº 044/2020 Cetec/GSE/Geped, focar nas lacunas/dificuldades de aprendizagem dos alunos, com ano Memorando nº 044/2020 Cetec/GSE/Geped, focar nas lacunas/dificuldades de aprendizagem dos alunos, com a
utilização de recursos pedagógicos diferenciados a serem utilizados nas aulas práticas de 100% dos cursosutilização de recursos pedagógicos diferenciados a serem utilizados nas aulas práticas de 100% dos cursos
modulares noturnos, possibilitando que os alunos compreendam melhor os conteúdos e que, de forma interativa emodulares noturnos, possibilitando que os alunos compreendam melhor os conteúdos e que, de forma interativa e
dialogada, possam desenvolver suas habilidades, visando a melhoria do sucesso escolar, do Estado, em 10%, emdialogada, possam desenvolver suas habilidades, visando a melhoria do sucesso escolar, do Estado, em 10%, em
relação ao ano de 2020. As ações da Orientação Educacional serão conjuntas com a Coordenação Pedagógica,relação ao ano de 2020. As ações da Orientação Educacional serão conjuntas com a Coordenação Pedagógica,
Coordenadores de Cursos e Docentes, para o aprimoramento do processo de ensino e aprendizagem e estarão emCoordenadores de Cursos e Docentes, para o aprimoramento do processo de ensino e aprendizagem e estarão em
consonância com o Projeto Político Pedagógico PPP, contido no Plano Plurianual de Gestão (PPG) 2021 a 2025 econsonância com o Projeto Político Pedagógico PPP, contido no Plano Plurianual de Gestão (PPG) 2021 a 2025 e
com a meta da CETEC para o ano de 2021.com a meta da CETEC para o ano de 2021.

Objetivo/MetasObjetivo/Metas

  

ObjetivoObjetivo

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

OBJETIVO GERAL:OBJETIVO GERAL:

Acompanhar os discentes na construção das competências previstas no Plano de Curso, auxiliando-osAcompanhar os discentes na construção das competências previstas no Plano de Curso, auxiliando-os
no contato com os recursos pedagógicos diferenciados empregados, esse trabalho deverá ocorrer comno contato com os recursos pedagógicos diferenciados empregados, esse trabalho deverá ocorrer com
todas as turmas da escola – porém, o foco do projeto será para as turmas ofertadas na escola (Sede etodas as turmas da escola – porém, o foco do projeto será para as turmas ofertadas na escola (Sede e
Classes Descentralizadas) dos cursos noturnos, visando a melhoria do desempenho escolar, doClasses Descentralizadas) dos cursos noturnos, visando a melhoria do desempenho escolar, do
Estado, em 10%, em relação ao ano de 2020.Estado, em 10%, em relação ao ano de 2020.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS:OBJETIVOS ESPECÍFICOS:

- Proporcionar aos docentes informações sobre as dificuldades dos discentes com a finalidade de- Proporcionar aos docentes informações sobre as dificuldades dos discentes com a finalidade de
promover o conhecimento de técnicas, estratégias e recursos pedagógicos diferenciados a serempromover o conhecimento de técnicas, estratégias e recursos pedagógicos diferenciados a serem
utilizados nas aulas práticas e que favoreçam a construção das competências previstas nos Planos deutilizados nas aulas práticas e que favoreçam a construção das competências previstas nos Planos de
Curso, visando a melhoria do sucesso escolar, do Estado, em 10%, em relação ao ano de 2020, dasCurso, visando a melhoria do sucesso escolar, do Estado, em 10%, em relação ao ano de 2020, das
turmas ofertadas na Sede e nas Classes Descentralizadas, dos cursos modulares noturnos - anoturmas ofertadas na Sede e nas Classes Descentralizadas, dos cursos modulares noturnos - ano
2021; 2021; 

- Estimular maior envolvimento de professores e coordenadores na promoção de práticas docentes- Estimular maior envolvimento de professores e coordenadores na promoção de práticas docentes
que estimulem a interdisciplinaridade, avaliação por competência e recuperação contínua, favorecendoque estimulem a interdisciplinaridade, avaliação por competência e recuperação contínua, favorecendo
assim a recuperação de lacunas e/ou a redução de dificuldades de aprendizagem vindas de anosassim a recuperação de lacunas e/ou a redução de dificuldades de aprendizagem vindas de anos
anteriores;anteriores;

- Propiciar um ambiente acolhedor que favoreça a integração dos novos alunos e a comunicação- 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 relativasconstante com eles e com os alunos veteranos, favorecendo o acompanhamento das rotinas relativas
aos discentes e o diagnóstico precoce de possíveis problemas de adaptação que possam seraos discentes e o diagnóstico precoce de possíveis problemas de adaptação que possam ser
favorecidos pela atenção às competências previstas no Plano de Curso, seja no ambiente virtualfavorecidos pela atenção às competências previstas no Plano de Curso, seja no ambiente virtual
através do através do Microsoft TeamsMicrosoft Teams, seja nas aulas presenciais, quando aptos a retornar às salas de aula;, seja nas aulas presenciais, quando aptos a retornar às salas de aula;

- Realizar ações de acompanhamento do desempenho, assiduidade e ajustamento discentes visando- Realizar ações de acompanhamento do desempenho, assiduidade e ajustamento discentes visando
subsidiar, em trabalho conjunto com as coordenações de curso e coordenação pedagógica, as práticassubsidiar, em trabalho conjunto com as coordenações de curso e coordenação pedagógica, as práticas
docentes voltadas para o atendimento das demandas relativas às competências previstas nos Planosdocentes voltadas para o atendimento das demandas relativas às competências previstas nos Planos
de Curso;de Curso;

- Acompanhar, continuamente, o processo de ensino-aprendizagem junto aos discentes, promovendo- Acompanhar, continuamente, o processo de ensino-aprendizagem junto aos discentes, promovendo
ações pedagógicas que priorizem a redução da perda escolar oriunda do ensino remoto, bem como oações pedagógicas que priorizem a redução da perda escolar oriunda do ensino remoto, bem como o
aperfeiçoamento das ações realizadas em 2020.aperfeiçoamento das ações realizadas em 2020.

- 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 paraProgressão Parcial visando ampará-los na superação de suas dificuldades e instrumentalizá-los para
uma aprendizagem mais efetiva;uma aprendizagem mais efetiva;

 - Promover junto com a coordenação pedagógica, coordenadores de curso e o Assistente Técnico - 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 profissionaisAdministrativo o contato do aluno com o mercado de trabalho através de palestras com profissionais
da área, visitas técnicas, encontro com os egressos e divulgação de estágios que propiciem ada área, visitas técnicas, encontro com os egressos e divulgação de estágios que propiciem a
compreensão da importância das competências previstas no Plano de Curso para a formação discentecompreensão da importância das competências previstas no Plano de Curso para a formação discente
e possibilitem a oportunidade de desenvolvê-las;e possibilitem a oportunidade de desenvolvê-las;
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- Buscar a cooperação dos alunos, ouvindo-os com paciência e atenção, orientando-os quanto às suas- 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 por meio da valorizaçãoescolhas, relacionamento com os colegas e professores e vivências familiares por meio da valorização
de suas opiniões de modo a identificar as demandas relativas às competências socioemocionais node suas opiniões de modo a identificar as demandas relativas às competências socioemocionais no
contexto escolar.contexto escolar.

JustificativaJustificativa

  

 A ETEC, que principiou suas atividades com a designação de Colégio Técnico Industrial de Itapeva 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 decretocom a oferta dos cursos técnicos em Metalurgia e Mineração no período noturno, por meio de decreto
de 1970 e a partir de 1971 passou a denominar-se Colégio Técnico Industrial Dr. Demétrio de Azevedode 1970 e a partir de 1971 passou a denominar-se Colégio Técnico Industrial Dr. Demétrio de Azevedo
Junior, nestes 49 anos de existência, tem apresentado um crescimento importante ao longo dosJunior, nestes 49 anos de existência, tem apresentado um crescimento importante ao longo dos
tempos em virtude do volume de cursos oferecidos. Nesse contexto, destaca-se a importância datempos em virtude do volume de cursos oferecidos. Nesse contexto, destaca-se a importância da
atuação do Coordenador de Projeto responsável pela Orientação e Apoio Educacional na ETEC, tendoatuação do Coordenador de Projeto responsável pela Orientação e Apoio Educacional na ETEC, tendo
como principal demanda o acompanhamento efetivo do processo de ensino aprendizagem, visando acomo principal demanda o acompanhamento efetivo do processo de ensino aprendizagem, visando a
melhoria da qualidade dos cursos oferecidos, intensificando as ações, estratégias e recursos de ensinomelhoria da qualidade dos cursos oferecidos, intensificando as ações, estratégias e recursos de ensino
para o desenvolvimento das competências previstas nos Planos de Cursos, tendo em vista apara o desenvolvimento das competências previstas nos Planos de Cursos, tendo em vista a
permanência do aluno até a conclusão do curso.permanência do aluno até a conclusão do curso.

Diante disto, o presente projeto tem como grande desafio promover intervenções dentro dasDiante disto, o presente projeto tem como grande desafio promover intervenções dentro das
atribuições previstas ao Professor Responsável pelo Projeto de Orientação e Apoio Educacional naatribuições previstas ao Professor Responsável pelo Projeto de Orientação e Apoio Educacional na
qual, tais intervenções terão ações pontuais, porém articuladas, tais como: acompanhamento semanalqual, tais intervenções terão ações pontuais, porém articuladas, tais como: acompanhamento semanal
do andamento das turmas foco deste projeto, no intuito de identificar situações que possam vir a gerardo andamento das turmas foco deste projeto, no intuito de identificar situações que possam vir a gerar
perdas nesses cursos. Contudo, este acompanhamento será realizado não somente em relação aosperdas nesses cursos. Contudo, este acompanhamento será realizado não somente em relação aos
índices de frequências, outra ação é ouvir mais os alunos, entendendo a forma como eles visualizam oíndices de frequências, outra ação é ouvir mais os alunos, entendendo a forma como eles visualizam o
curso, quais as suas expectativas diante dessa nova oportunidade, quais dificuldades acreditam ter aocurso, quais as suas expectativas diante dessa nova oportunidade, quais dificuldades acreditam ter ao
longo das aulas no que diz respeito a relação interpessoal entre alunos-alunos, alunos-professores,longo das aulas no que diz respeito a relação interpessoal entre alunos-alunos, alunos-professores,
alunos-coordenador e alunos-direção. É importante ressaltar que o trabalho da Orientação Educacionalalunos-coordenador e alunos-direção. É importante ressaltar que o trabalho da Orientação Educacional
deverá ser um apoio à Equipe Gestora apresentando possíveis lacunas que podem ser as causasdeverá ser um apoio à Equipe Gestora apresentando possíveis lacunas que podem ser as causas
geradoras de perdas nos cursos noturnos. Para tanto, o horário de trabalho da Orientação Educacionalgeradoras de perdas nos cursos noturnos. Para tanto, o horário de trabalho da Orientação Educacional
será organizado de modo a estar presente na Unidade, quando estivermos aptos a retornar às salasserá organizado de modo a estar presente na Unidade, quando estivermos aptos a retornar às salas
de aula, ou no ambiente virtual, através do de aula, ou no ambiente virtual, através do Microsoft Teams Microsoft Teams e do e do WhatsappWhatsapp, enquanto perdurar o, enquanto perdurar o
ensino remoto, todos os dias da semana no período noturno.ensino remoto, todos os dias da semana no período noturno.

De posse dessas informações esse projeto busca nas ações propostas no Projeto Político PedagógicoDe posse dessas informações esse projeto busca nas ações propostas no Projeto Político Pedagógico
- PPP, inserido no Plano Plurianual de Gestão - PPG 2021 a 2025, analisar os indicadores junto a- PPP, inserido no Plano Plurianual de Gestão - PPG 2021 a 2025, analisar os indicadores junto a
gestão escolar e promover ações conjuntas com a coordenação pedagógica, coordenadores de cursogestão escolar e promover ações conjuntas com a coordenação pedagógica, coordenadores de curso
e docentes, priorizando as turmas dos cursos noturnos e objetivando focar nos recursos pedagógicose docentes, priorizando as turmas dos cursos noturnos e objetivando focar nos recursos pedagógicos
diferenciados utilizados nas aulas práticas para o desenvolvimento das competências previstas nosdiferenciados utilizados nas aulas práticas para o desenvolvimento das competências previstas nos
Planos de Cursos como referência para a formação de nossos alunos, favorecendo a recuperação dasPlanos de Cursos como referência para a formação de nossos alunos, favorecendo a recuperação das
lacunas de aprendizagem;lacunas de aprendizagem;

Assim, espera-se que a Orientação Educacional traga novas alternativas de trabalhos que poderãoAssim, espera-se que a Orientação Educacional traga novas alternativas de trabalhos que poderão
auxiliar na permanência dos alunos bem como no aumento quantitativo de alunos nos cursos /auxiliar na permanência dos alunos bem como no aumento quantitativo de alunos nos cursos /
módulos indicados.módulos indicados.

Os cursos oferecidos na ETEC e na Classe Descentralizada EE Otávio Ferrari, mesmo sendo bemOs cursos oferecidos na ETEC e na Classe Descentralizada EE Otávio Ferrari, mesmo sendo bem
avaliados, em 2020, apresentaram alto índice de perdas:avaliados, em 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 00 100%100%----
3º3º 3636 1010 2626 27,78%27,78%----
4º4º 3535 3030 55 85,71%85,71%----

        
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 2º2º 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 3737 7,5%7,5%----

2º2º 3838 3838 00 100%100%----
3º3º 4141 4141 00 100%100%----
4º4º 2828 2626 22 92,87%92,87%----

        
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       
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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

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%
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Técnico emTécnico em
EdificaçõesEdificações

1º1º     1º1º 4040 212147,5%47,5%

2º2º 3232 1414 56,25%56,25%  2º2º    

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 37377,5%7,5%

2º2º 4040 00 100%100%  2º2º 3838 00100%100%
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3º3º 3636 2626 27,78%27,78%  3º3º 4141 00100%100%

4º4º 3535 55 85,71%85,71%  4º4º 2828 2292,87%92,87%

          

 

 

         

Técnico emTécnico em
MetalurgiaMetalurgia

1º1º     1º1º    

2º2º 3131 2626 16,12%16,12%  2º2º    

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 1º1º 4040 1717 57,5%57,5%  1º1º 4040 191952,5%52,5%
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Nutrição eNutrição e
DietéticaDietética

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%

          

QUADRO DOS CURSOS OFERECIDOS EM 2020 NA ETEC 050 E NASQUADRO DOS CURSOS OFERECIDOS EM 2020 NA ETEC 050 E NAS
CLASSES DESCENTRALIZADAS:  EE OTÁVIO FERRARI - ITAPEVA  E  EE LUIZ JOSÉ DIAS -CLASSES DESCENTRALIZADAS:  EE OTÁVIO FERRARI - ITAPEVA  E  EE LUIZ JOSÉ DIAS -
RIBEIRÃO BRANCORIBEIRÃO BRANCO

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

Cursos Anuais ofertados no Ano 2020 – ETEC SedeCursos Anuais ofertados no Ano 2020 – ETEC Sede

CursoCurso SérieSérie AlunosAlunos
MatriculadosMatriculados

AlunosAlunos
PromovidosPromovidos

%  Evasão%  Evasão

Ensino MédioEnsino Médio 2ª A2ª A 4040 3939 2,5%2,5%
2ª B2ª B 4040 3636 10%10%
2ª C2ª C 4040 3838 5%5%
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3ª A3ª A 4040 3939 2,5%2,5%
3ª B3ª B 4040 3939 2,5%2,5%
3º C3º C 3636 3636 0%0%

          
ETIM Desenvolvimento deETIM Desenvolvimento de

SistemasSistemas
2º D2º D 3535 2525 28,57%28,57%

     
ETIM InformáticaETIM Informática 3º D3º D 3636 3434 5,56%5,56%

     
NOVOTEC AdministraçãoNOVOTEC Administração 1ª A1ª A 4040 3131 22,5%22,5%

NOVOTEC QuímicaNOVOTEC Química 1ª A1ª A 4040 3636 10%10%
NOVOTEC EdificaçõesNOVOTEC Edificações 1ª A1ª A 4040 2727 32,5%32,5%
NOVOTEC MineraçãoNOVOTEC Mineração 1ª A1ª A 4040  

3535

 

12,5%12,5%

NOVOTEC Nutrição e DietéticaNOVOTEC Nutrição e Dietética 1ª A1ª A 4040 3434 15%15%
NOVOTEC Desenvolvimento deNOVOTEC Desenvolvimento de

SistemasSistemas
1ª A1ª A 4040 3737 7,5%7,5%

     
SOMATÓRIA GERALSOMATÓRIA GERAL  547547 486486 11,15%11,15%

     

  

Cursos Semestrais - 1º Semestre/2020 – ETEC SedeCursos Semestrais - 1º Semestre/2020 – ETEC Sede

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     

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     
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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 SedeCursos Semestrais - 2º Semestre/2020 – ETEC Sede

 

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%

      
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%
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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 Anual - 2020 -  Curso Anual - 2020 -  (Projeto Vence)(Projeto Vence)

CursoCurso SérieSérie AlunosAlunos
MatriculadosMatriculados

AlunosAlunos
PromovidosPromovidos

%  Evasão%  Evasão

TÉCNICO EM INFORMÁTICA PARA INTERNETTÉCNICO EM INFORMÁTICA PARA INTERNET
- INTEGRADO AO ENSINO MÉDIO- INTEGRADO AO ENSINO MÉDIO

1ª A1ª A 3535 2626 25,71%25,71%
2ª A2ª A 3030 2626 13,34%13,34%

          
SOMATÓRIA GERALSOMATÓRIA GERAL   6565 5252 20%20%
          

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

Curso Modular - 1º Semestre/2020Curso Modular - 1º Semestre/2020

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/2020Curso Modular - 2º Semestre/2020

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     

      
Técnico em InformáticaTécnico em Informática 2º2º 2626 0808 1818 30,76%30,76%
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SOMATÓRIA GERALSOMATÓRIA GERAL  8585 2727 5858 31,76%31,76%
      

  

Classe Descentralizada – EE Luiz José Dias – Ribeirão Branco – SPClasse Descentralizada – EE Luiz José Dias – Ribeirão Branco – SP

Curso Anual - 2020Curso Anual - 2020

Técnico em Administração (Modalidade Híbrido)Técnico em Administração (Modalidade Híbrido)

CursoCurso SérieSérie AlunosAlunos
MatriculadosMatriculados

AlunosAlunos
PromovidosPromovidos

%  Evasão%  Evasão

TÉCNICO EM ADMINISTRAÇÃO - INTEGRADOTÉCNICO EM ADMINISTRAÇÃO - INTEGRADO
AO ENSINO MÉDIO (PARCERIA COM AAO ENSINO MÉDIO (PARCERIA COM A

SECRETARIA ESTADUAL DE EDUCAÇÃO DOSECRETARIA ESTADUAL DE EDUCAÇÃO DO
ESTADO DE SÃO PAULO)ESTADO DE SÃO PAULO)

1ª A1ª A 4040 3939 2,5%2,5%

          
SOMATÓRIA GERALSOMATÓRIA GERAL   4040 3939 2,5%2,5%
          

  

  

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
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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
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  
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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

 

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

MatriculadosMatriculados PermaneceramPermaneceram PerdasPerdas   MatriculadosMatriculados PermaneceramPermaneceramPerdasPerdasOO
ProjProj

1º sem1º semCumprimento da metaCumprimento da meta

Técnico emTécnico em
Desenvolvimento deDesenvolvimento de

SistemasSistemas

1º1º 4040 3737 33 1º1º 4040 2323 17177,5%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% oAumento de 13,6% o
índice de perdasíndice de perdas

Técnico emTécnico em
EdificaçõesEdificações

2º2º 3535 3030 55 2º2º 3434 1414 2020
14,28%14,28%

58,82%58,82%Aumento de 44,54% oAumento de 44,54% o
índice de perdasíndice 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 2º2º 3333 2626 0707
8,82%8,82%

21,21%21,21%Aumento de 12,39% oAumento de 12,39% o
índice de perdasíndice de perdas

Técnico emTécnico em
EletrotécnicaEletrotécnica

3º3º 4040 4040 00  3º3º 3434 2828 06060%0%17,64%17,64%Aumento de 17,64% oAumento de 17,64% o
índice de perdasíndice de perdas

Técnico emTécnico em
MineraçãoMineração

2º2º 3939 2424 1515  2º2º 3636 2222 1414
36,84%36,84%

38,88%38,88%Aumento de 2,04% oAumento de 2,04% o
índice de perdasíndice de perdas

3º3º 2424 2020 44  3º3º 2828 1313 1515
16,66%16,66%

53,57%53,57%Aumento de 36,91% oAumento de 36,91% o
índice de perdasíndice de perdas

Técnico em QuímicaTécnico em Química 2º2º 3737 3535 22  2º2º 3232 2626 06065,4%5,4%18,75%18,75%Aumento de 13,35% oAumento de 13,35% o
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índice de perdasíndice de perdas

3º3º 3535 3131 44  3º3º 3232 2424 0808
11,42%11,42%

25%25%Aumento de 13,58% oAumento de 13,58% o
índice de perdasíndice de perdas

                          

                          

Análise do Projeto de Coordenação Pedagógica e Orientação Educacional – 2º Semestre 2020Análise do Projeto de Coordenação Pedagógica e Orientação Educacional – 2º Semestre 2020

 

CursoCurso ModMod Organização do ProjetoOrganização do Projeto

 

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

MatriculadosMatriculados PermaneceramPermaneceram PerdasPerdas   MatriculadosMatriculados PermaneceramPermaneceramPerdasPerdasO ProjO Proj2º sem2º semCumprimento da metaCumprimento da meta
Técnico emTécnico em

Desenvolvimento deDesenvolvimento de
SistemasSistemas

1º1º 4040 3737 33 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 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 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

Técnico emTécnico em
EletrotécnicaEletrotécnica

1º1º 4040 3737 33  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 1414 0%0%40%40%Aumento de 40% oAumento de 40% o
índice de perdasíndice de perdas

Técnico emTécnico em
MineraçãoMineração

3º3º 2424 2020 44  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 em QuímicaTécnico em Química 3º3º 3535 3131 44  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 0202 0%0%8,33%8,33%Aumento de 8,33% oAumento de 8,33% o
índice de perdasíndice de perdas

  

Desta forma, visando melhoria do sucesso escolar, do Estado, em 10% em relação ao ano deDesta forma, visando melhoria do sucesso escolar, do Estado, em 10% em relação ao ano de
2020, pretendemos obter resultados efetivos de aprendizagem e assim atendermos a2020, pretendemos obter resultados efetivos de aprendizagem e assim atendermos a
demanda de mercado, que está à procura de profissionais que saibam conviver com asdemanda de mercado, que está à procura de profissionais que saibam conviver com as
diversidades do cotidiano das empresas, pois nos últimos anos cada vez mais asdiversidades do cotidiano das empresas, pois nos últimos anos cada vez mais as
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organizações estão entendendo que a formação de um profissional vai muito além do domínioorganizações estão entendendo que a formação de um profissional vai muito além do domínio
das competências técnicas. Considerando os índices apresentados e a importância das açõesdas competências técnicas. Considerando os índices apresentados e a importância das ações
didáticas pedagógicas implantadas na melhoria dos resultados da aprendizagem e, pordidáticas pedagógicas implantadas na melhoria dos resultados da aprendizagem e, por
conseguinte, nos índices de aprovação e possível diminuição de evasão, justifica-se o projetoconseguinte, nos índices de aprovação e possível diminuição de evasão, justifica-se o projeto
com foco no desenvolvimento de competências previstas nos Planos de Cursos,com foco no desenvolvimento de competências previstas nos Planos de Cursos,
especialmente nas turmas dos cursos noturnos que demandam mais atenção, a fim deespecialmente nas turmas dos cursos noturnos que demandam mais atenção, a fim de
fortalecer as ações que desencadeiem a ampliação do processo ensino-aprendizagem, bemfortalecer as ações que desencadeiem a ampliação do processo ensino-aprendizagem, bem
como o acompanhamento direto dos alunos que apresentam dificuldades. como o acompanhamento direto dos alunos que apresentam dificuldades. 

Portanto, este projeto busca trabalhar as competências previstas nos Planos de Cursos dosPortanto, este projeto busca trabalhar as competências previstas nos Planos de Cursos dos
diferentes componentes curriculares, contextualizando com as competências técnicasdiferentes componentes curriculares, contextualizando com as competências técnicas
desenvolvidas em aulas práticas, a fim de promover a formação de pessoas capazes dedesenvolvidas em aulas práticas, a fim de promover a formação de pessoas capazes de
conviver e resolver as questões do dia a dia com criatividade, enfrentando os problemas comconviver e resolver as questões do dia a dia com criatividade, enfrentando os problemas com
resiliência e sabendo gerenciar as emoções para transitar por diversas áreas doresiliência e sabendo gerenciar as emoções para transitar por diversas áreas do
conhecimento. conhecimento. 

  

MetodologiaMetodologia

  

Em face do exposto, a Orientação Educacional tem como objetivo utilizar-se de ações que promovamEm face do exposto, a Orientação Educacional tem como objetivo utilizar-se de ações que promovam
a interação e integração entre aluno-aluno, aluno-coordenadores, aluno-professores e aluno-direção.a interação e integração entre aluno-aluno, aluno-coordenadores, aluno-professores e aluno-direção.

Tais ações devem estar de maneira articulada ao trabalho de coordenação pedagógica e coordenaçãoTais ações devem estar de maneira articulada ao trabalho de coordenação pedagógica e coordenação
de curso oportunizando a ambos um dimensionamento do perfil do aluno de cada curso e turma,de curso oportunizando a ambos um dimensionamento do perfil do aluno de cada curso e turma,
propondo novos olhares acerca da necessidade em que o aluno possa vir apontar, favorecendo assimpropondo novos olhares acerca da necessidade em que o aluno possa vir apontar, favorecendo assim
de maneira estratégica um trabalho focado na prioridade do aluno.de maneira estratégica um trabalho focado na prioridade do aluno.

Para 2021, continuaremos com a estratégia iniciada no ano pandêmico: para aqueles não possuem acesso às aulasPara 2021, continuaremos com a estratégia iniciada no ano pandêmico: para aqueles não possuem acesso às aulas
virtuais serão disponibilizadas atividades impressas, com suporte teórico e exercícios, para que eles tenham avirtuais serão disponibilizadas atividades impressas, com suporte teórico e exercícios, para que eles tenham a
oportunidade de acompanhar o curso e obter aproveitamento satisfatório nos diversos componentes. Em relaçãooportunidade de acompanhar o curso e obter aproveitamento satisfatório nos diversos componentes. Em relação
àqueles que possuem acesso e apresentem baixa frequência e/ou desempenho, serão feitos contatos e diálogos aàqueles que possuem acesso e apresentem baixa frequência e/ou desempenho, serão feitos contatos e diálogos a
fim de ressaltar a importância da presença nas aulas, bem como a possibilidade de suprir a falta de assimilação defim de ressaltar a importância da presença nas aulas, bem como a possibilidade de suprir a falta de assimilação de
conteúdos estudados com a gravação das aulas. Além disso, incentivaremos, novamente, o contato direto com oconteúdos estudados com a gravação das aulas. Além disso, incentivaremos, novamente, o contato direto com o
professor pelo professor pelo chat chat privado do privado do Teams Teams para o esclarecimento de dúvidas.para o esclarecimento de dúvidas.

A metodologia de desenvolvimento deste projeto focará na coleta, na sistematização, na análise dasA 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 doinformações da Unidade Escolar e na proposição de ações coletivas, baseadas nas demandas do
corpo docente e discente e na proposição de ações coletivas, da coordenação de curso, da Direção dacorpo docente e discente e na proposição de ações coletivas, da coordenação de curso, da Direção da
ETEC e da CETEC com base, principalmente, nas turmas ofertadas na Sede e na ClasseETEC e da CETEC com base, principalmente, nas turmas ofertadas na Sede e na Classe
Descentralizada, do período noturno.Descentralizada, do período noturno.

Deste modo, apresento a metodologia que será empregada:Deste modo, apresento a metodologia que será empregada:
- Realizar recepção e integração dos alunos ingressantes, mesmo que remotamente, em conjunto com- Realizar recepção e integração dos alunos ingressantes, mesmo que remotamente, em conjunto com
a equipe pedagógica no início do primeiro e segundo semestres de 2021, esclarecendo os objetivos ea equipe pedagógica no início do primeiro e segundo semestres de 2021, esclarecendo os objetivos e
proposta curricular de cada habilitação, bem como organizar atividades de integração com ênfase naproposta curricular de cada habilitação, bem como organizar atividades de integração com ênfase na
relação interpessoal, comunicação e na empatia. relação interpessoal, comunicação e na empatia. 
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- Aplicar uma avaliação diagnóstica aos alunos no início de cada semestre letivo visando identificar as- Aplicar uma avaliação diagnóstica aos alunos no início de cada semestre letivo visando identificar as
possíveis lacunas de aprendizagem. Essa atividade será realizada em parceria com a coordenaçãopossíveis lacunas de aprendizagem. Essa atividade será realizada em parceria com a coordenação
pedagógica e coordenação de curso (Levantamento de dados). Para os alunos que apresentam déficitpedagógica e coordenação de curso (Levantamento de dados). Para os alunos que apresentam déficit
de aprendizagem serão organizados cronogramas de atividades para complementação de estudos ede aprendizagem serão organizados cronogramas de atividades para complementação de estudos e
desenvolvimento de competências previstas nos Planos de Curso, objetivando que o aluno aprenda dedesenvolvimento de competências previstas nos Planos de Curso, objetivando que o aluno aprenda de
forma mais significativa;forma mais significativa;

- Organizar uma busca ativa, junto aos alunos da unidade escolar, inclusive daqueles que foram- Organizar uma busca ativa, junto aos alunos da unidade escolar, inclusive daqueles que foram
indicados como reprovados em 2020, em decorrência das dificuldades de acesso às atividadesindicados como reprovados em 2020, em decorrência das dificuldades de acesso às atividades
remotas, visando minimizar o risco de abandono desses alunos;remotas, visando minimizar o risco de abandono desses alunos;

- Sensibilizar os alunos quanto as oportunidades que virão junto com o curso técnico;- Sensibilizar os alunos quanto as oportunidades que virão junto com o curso técnico;

- Participar das Reuniões de Cursos para apresentação de informações sobre os alunos aos- Participar das Reuniões de Cursos para apresentação de informações sobre os alunos aos
coordenadores de curso e aos professores, por meio de indicadores que possibilitem o monitoramentocoordenadores de curso e aos professores, por meio de indicadores que possibilitem o monitoramento
do rendimento e da frequência com a finalidade de evitar o abandono escolar;do rendimento e da frequência com a finalidade de evitar o abandono escolar;

- Orientar os alunos quanto ao desenvolvimento das Progressões Parciais;- Orientar os alunos quanto ao desenvolvimento das Progressões Parciais;

- Monitoramento do desenvolvimento e dos resultados das Progressões Parciais (bimestralmente),- Monitoramento do desenvolvimento e dos resultados das Progressões Parciais (bimestralmente),
através de questionários aplicados aos alunos sobre eventuais dificuldades para a realização dosatravés de questionários aplicados aos alunos sobre eventuais dificuldades para a realização dos
trabalhos. trabalhos. Os alunos enquadrados nesse quesito serão acompanhados por coordenação pedagógica,Os alunos enquadrados nesse quesito serão acompanhados por coordenação pedagógica,
orientação educacional, coordenações de curso e professores. orientação educacional, coordenações de curso e professores. No caso de alunos menores, os paisNo caso de alunos menores, os pais
serão notificados sobre as Progressões Parciais, bem como dos alunos em condições especiais deserão notificados sobre as Progressões Parciais, bem como dos alunos em condições especiais de
estudos. Durante o ensino remoto, pestudos. Durante o ensino remoto, para os alunos que possuírem acesso à ara os alunos que possuírem acesso à InternetInternet, serão criadas, serão criadas
equipes no equipes no Microsoft TeamsMicrosoft Teams com o propósito de acompanhamento e orientação; aos que não com o propósito de acompanhamento e orientação; aos que não
possuírem acesso, serão enviadas atividades impressas referente aos conteúdos solicitados em cadapossuírem acesso, serão enviadas atividades impressas referente aos conteúdos solicitados em cada
Progressão Parcial;Progressão Parcial;

- Levantamento das principais demandas para melhoria da qualidade de ensino na Unidade Escolar- Levantamento das principais demandas para melhoria da qualidade de ensino na Unidade Escolar
através de rodas de conversas com os discentes e reuniões periódicas com os representantes deatravés de rodas de conversas com os discentes e reuniões periódicas com os representantes de
turma, bem como avaliando informações coletadas na escola e dados de outros indicadoresturma, bem como avaliando informações coletadas na escola e dados de outros indicadores
disponíveis e, sempre que necessário buscar o apoio da coordenação pedagógica para orientaçõesdisponíveis e, sempre que necessário buscar o apoio da coordenação pedagógica para orientações
junto aos docentes; junto aos docentes; 

- Participação nos Conselhos de Classe Intermediário e Final, fazendo levantamento de dados- Participação nos Conselhos de Classe Intermediário e Final, fazendo levantamento de dados
referente ao processo de recuperação contínua realizada pelos docentes e através da análise dasreferente ao processo de recuperação contínua realizada pelos docentes e através da análise das
FIADES;FIADES;

- As atividades serão desenvolvidas em parceria com a Coordenação Pedagógica e as Coordenações- As atividades serão desenvolvidas em parceria com a Coordenação Pedagógica e as Coordenações
de Cursos, respeitando as atribuições de cada um, contudo buscando a articulação de objetivos ede Cursos, respeitando as atribuições de cada um, contudo buscando a articulação de objetivos e
práticas afins. O trabalho, que focará sempre no aluno, envolverá momentos de planejamento,práticas afins. O trabalho, que focará sempre no aluno, envolverá momentos de planejamento,
execução, verificação e ações corretivas, sendo que seu resultado será documentado por meio deexecução, verificação e ações corretivas, sendo que seu resultado será documentado por meio de
relatórios, demonstrativos de indicadores, registros de orientações e atas de reuniões; relatórios, demonstrativos de indicadores, registros de orientações e atas de reuniões; 

Com relação a avaliação e interpretação dos resultados do projeto, os aspectos quantitativos serãoCom relação a avaliação e interpretação dos resultados do projeto, os aspectos quantitativos serão
pautados pelos índices de evasão, aprovações, e demais informações obtidas em instrumentospautados pelos índices de evasão, aprovações, e demais informações obtidas em instrumentos
objetivos. Os aspectos qualitativos serão pautados pela discussão dos resultados e feedback obtidosobjetivos. Os aspectos qualitativos serão pautados pela discussão dos resultados e feedback obtidos
junto ao público atendido. junto ao público atendido. Todas as ações serão conduzidas conforme cronograma definido no itemTodas as ações serão conduzidas conforme cronograma definido no item
"Atividades" deste projeto."Atividades" deste projeto.
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Resultados esperadosResultados esperados

  

Com a execução desse projeto espera-se que as turmas acompanhadas tenham desenvolvidoCom a execução desse projeto espera-se que as turmas acompanhadas tenham desenvolvido
competências previstas nos Planos de Cursos, com foco nos recursos pedagógicos diferenciadoscompetências previstas nos Planos de Cursos, com foco nos recursos pedagógicos diferenciados
utilizados nas aulas práticas de 100% dos cursos modulares noturnos, visando a melhoria do sucessoutilizados nas aulas práticas de 100% dos cursos modulares noturnos, visando a melhoria do sucesso
escolarescolar,,  do Estado, em 10%, em relação ao ano de 2020, dos cursos indicados, utilizando-se de ações  do Estado, em 10%, em relação ao ano de 2020, dos cursos indicados, utilizando-se de ações
específicas onde prevalecerá a preocupação em identificar o perfil das turmas, orientando em parceriaespecíficas onde prevalecerá a preocupação em identificar o perfil das turmas, orientando em parceria
com a Coordenação Pedagógica os Coordenadores de Curso e os Docentes quanto ao trabalho quecom a Coordenação Pedagógica os Coordenadores de Curso e os Docentes quanto ao trabalho que
poderá ser desenvolvido, minimizando os efeitos causadores das perdas.poderá ser desenvolvido, minimizando os efeitos causadores das perdas.

- Organizar uma busca ativa de 100% dos alunos da Unidade Escolar, inclusive daqueles que,- Organizar uma busca ativa de 100% dos alunos da Unidade Escolar, inclusive daqueles que,
foram indicados como reprovados em 2020, em decorrência das dificuldades de acesso àsforam indicados como reprovados em 2020, em decorrência das dificuldades de acesso às
atividades remotas, visando minimizar o risco de abandono desses discentes;atividades remotas, visando minimizar o risco de abandono desses discentes;
- Acolher e integrar 100% dos alunos ingressantes nas primeiras semanas de aulas e promover no- Acolher e integrar 100% dos alunos ingressantes nas primeiras semanas de aulas e promover no
mínimo um evento de integração entre os discentes em cada um dos semestres letivos de 2021,mínimo um evento de integração entre os discentes em cada um dos semestres letivos de 2021,
mesmo que remotamente;mesmo que remotamente;

 - Acompanhar, em conjunto com a CP e Coordenações de Curso, as ausências e identificar 100% - Acompanhar, em conjunto com a CP e Coordenações de Curso, as ausências e identificar 100%
das desistências ocorridas no primeiro mês de aulas no primeiro e segundo semestres de 2021,das desistências ocorridas no primeiro mês de aulas no primeiro e segundo semestres de 2021,
para propiciar a realização de novas matrículas nas vagas que sejam abertas por desistênciapara propiciar a realização de novas matrículas nas vagas que sejam abertas por desistência
nesse período por meio do contato direto com o discente;nesse período por meio do contato direto com o discente;

 - Possuir, no primeiro e segundo semestres de 2021, dados sistematizados de 100% das turmas - Possuir, no primeiro e segundo semestres de 2021, dados sistematizados de 100% das turmas
da Unidade escolar, referentes a: faltas, lacunas de aprendizagem, menções avaliativas,da Unidade escolar, referentes a: faltas, lacunas de aprendizagem, menções avaliativas,
progressões parciais, dificuldades de aprendizagem e satisfação com o curso.progressões parciais, dificuldades de aprendizagem e satisfação com o curso.

- Acompanhar 100% dos alunos que estejam em processo de Recuperação Contínua e Regime de- 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 deEstudos em Progressão parcial com orientações específicas e suporte para a superação de
eventuais dificuldades no primeiro e segundo semestres de 2021;eventuais dificuldades no primeiro e segundo semestres de 2021;

- Incentivar os alunos de todas as turmas de cursos técnicos modulares noturnos a participar de- Incentivar os alunos de todas as turmas de cursos técnicos modulares noturnos a participar de
palestras com profissionais da área, visitas técnicas, encontro com os egressos e estágios,palestras com profissionais da área, visitas técnicas, encontro com os egressos e estágios,
visando uma participação de no mínimo 80% dos discentes em pelo menos uma ação porvisando uma participação de no mínimo 80% dos discentes em pelo menos uma ação por
semestre, virtual ou presencial, em parceria com o ATA e coordenadores de cursos; semestre, virtual ou presencial, em parceria com o ATA e coordenadores de cursos; 

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

 - Estabelecer uma rotina de atendimento que propicie o acesso de todos os alunos ao serviço de - Estabelecer uma rotina de atendimento que propicie o acesso de todos os alunos ao serviço de
orientação educacional para direcionamentos quanto às suas escolhas, relacionamento com osorientação educacional para direcionamentos quanto às suas escolhas, relacionamento com os
colegas e professores e vivências familiares.colegas e professores e vivências familiares.
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AtividadesAtividades

TítuloTítulo InícioInício FimFim StatusStatus
Início das atividades naInício das atividades na
unidade escolar - anounidade escolar - ano
letivo 2021letivo 2021

03/02/202103/02/2021 05/02/202105/02/2021 FinalizadoFinalizado

Auxiliar a coordenaçãoAuxiliar a coordenação
pedagógica: na análise dospedagógica: na análise dos
pedidos de reconsideraçãopedidos de reconsideração
referentes aos resultadosreferentes aos resultados
dos conselhos de classedos conselhos de classe
finais, na organização dofinais, na organização do
acolhimento dos alunos, nosacolhimento dos alunos, nos
estudos dos planos deestudos dos planos de
cursos, nas orientações paracursos, nas orientações para
a recuperação das lacunasa recuperação das lacunas
de aprendizagem e nade aprendizagem e na
elaboração dos POADelaboração dos POAD
visando recursosvisando recursos
pedagógicos diferenciados apedagógicos diferenciados a
serem utilizados nas aulasserem utilizados nas aulas
práticas.práticas.

Organizar uma buscaOrganizar uma busca
ativa junto aos alunos daativa junto aos alunos da
Unidade Escolar (d) Unidade Escolar (d) 

03/02/202103/02/2021 12/02/202112/02/2021 FinalizadoFinalizado

Organizar uma busca ativa,Organizar uma busca ativa,
junto aos alunos da Unidadejunto aos alunos da Unidade
Escolar, inclusive daquelesEscolar, inclusive daqueles
que, foram indicados comoque, foram indicados como
reprovados em 2020, emreprovados em 2020, em
decorrência das dificuldadesdecorrência das dificuldades
de acesso às atividadesde acesso às atividades
remotas, visando minimizarremotas, visando minimizar
o risco de abandono desseso risco de abandono desses
discentes.discentes.

Reunião de Planejamento Reunião de Planejamento 06/02/202106/02/2021 06/02/202106/02/2021 FinalizadoFinalizado
Auxiliar a CoordenaçãoAuxiliar a Coordenação
Pedagógica na organizaçãoPedagógica na organização
da Reunião deda Reunião de
Planejamento.Planejamento.

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

08/02/202108/02/2021 19/02/202119/02/2021 FinalizadoFinalizado

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
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e toda a equipe da Etec.e toda a equipe da Etec.
Acompanhar a frequênciaAcompanhar a frequência
dos alunos,dos alunos,
quinzenalmente.quinzenalmente.

08/02/202108/02/2021 22/02/202122/02/2021 FinalizadoFinalizado

Promover ações preventivasPromover ações preventivas
com foco na permanênciacom foco na permanência
dos alunos nos cursos; ados alunos nos cursos; a
partir do monitoramento departir do monitoramento de
frequências, estabelecerfrequências, estabelecer
diálogos constantes com osdiálogos constantes com os
alunos com baixo índice dealunos com baixo índice de
presenças; disponibilizarpresenças; disponibilizar
material impresso teórico ematerial impresso teórico e
avaliativo àqueles semavaliativo àqueles sem
acesso às atividadesacesso às atividades
virtuais; contatar pais e/ouvirtuais; contatar pais e/ou
responsáveis, quando oresponsáveis, quando o
aluno for menor de idade.aluno for menor de idade.

Organizar a integração:Organizar a integração:
aluno/aluno,aluno/aluno,
aluno/docentes ealuno/docentes e
aluno/Direção (g) aluno/Direção (g) 

08/02/202108/02/2021 12/02/202112/02/2021 FinalizadoFinalizado

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.

Reunião de Planejamento Reunião de Planejamento 17/02/202117/02/2021 17/02/202117/02/2021 Não finalizadoNão finalizado
Auxiliar a CoordenaçãoAuxiliar a Coordenação
Pedagógica na organizaçãoPedagógica na organização
da Reunião deda Reunião de
Planejamento.Planejamento.

Organizar uma buscaOrganizar uma busca
ativa junto aos alunos daativa junto aos alunos da
Unidade Escolar (d) Unidade Escolar (d) 

18/02/202118/02/2021 26/02/202126/02/2021 FinalizadoFinalizado

Organizar uma busca ativa,Organizar uma busca ativa,
junto aos alunos da Unidadejunto aos alunos da Unidade
Escolar, inclusive daquelesEscolar, inclusive daqueles
que, foram indicados comoque, foram indicados como
reprovados em 2020, emreprovados em 2020, em
decorrência das dificuldadesdecorrência das dificuldades
de acesso às atividadesde acesso às atividades
remotas, visando minimizarremotas, visando minimizar
o risco de abandono desseso risco de abandono desses
discentes.discentes.

Acompanhamento deAcompanhamento de
alunos com necessidade dealunos com necessidade de
encaminhamento paraencaminhamento para

22/02/202122/02/2021 26/02/202126/02/2021 FinalizadoFinalizado
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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.

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

22/02/202122/02/2021 05/03/202105/03/2021 FinalizadoFinalizado

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

Realizar constantesRealizar constantes
reuniões com os discentesreuniões com os discentes
buscando feedback dobuscando feedback do
andamento dos cursos. andamento dos cursos. 

22/02/202122/02/2021 26/02/202126/02/2021 FinalizadoFinalizado

Acompanhar a CoordenaçãoAcompanhar a Coordenação
Pedagógica ePedagógica e
Coordenadores de Curso naCoordenadores de Curso na
condução de reuniões comcondução de reuniões com
discentes buscandodiscentes buscando
feedback do andamento dosfeedback do andamento dos
cursos.cursos.

Acompanhar aAcompanhar a
Coordenação PedagógicaCoordenação Pedagógica
no desenvolvimento deno desenvolvimento de
trabalhos junto aostrabalhos junto aos
docentes referente asdocentes referente as
lacunas/dificuldades delacunas/dificuldades de
aprendizagem dos alunos.aprendizagem dos alunos.
(b) (b) 

22/02/202122/02/2021 26/02/202126/02/2021 FinalizadoFinalizado

Promover, a partir doPromover, 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 as lacunas depara sanar as lacunas de
aprendizagem.aprendizagem.

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

01/03/202101/03/2021 12/03/202112/03/2021 FinalizadoFinalizado

Promover ações preventivasPromover ações preventivas
com foco na permanênciacom foco na permanência
dos alunos nos cursos; ados alunos nos cursos; a
partir do monitoramento departir do monitoramento de
frequências, estabelecerfrequências, estabelecer
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diálogos constantes com osdiálogos constantes com os
alunos com baixo índice dealunos com baixo índice de
presenças; disponibilizarpresenças; disponibilizar
material impresso teórico ematerial impresso teórico e
avaliativo àqueles semavaliativo àqueles sem
acesso às atividadesacesso às atividades
virtuais; contatar pais e/ouvirtuais; contatar pais e/ou
responsáveis, quando oresponsáveis, quando o
aluno for menor de idade.aluno for menor de idade.

 Realizar reuniões Realizar reuniões
periódicas com os alunosperiódicas com os alunos
de todos os cursosde todos os cursos
oferecidos (f) oferecidos (f) 

01/03/202101/03/2021 05/03/202105/03/2021 FinalizadoFinalizado

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 e,cumprimento curricular e,
quando necessário,quando necessário,
encaminhar as indicaçõesencaminhar as indicações
para a Coordenaçãopara a Coordenação
Pedagógica, paraPedagógica, para
orientações junto aosorientações junto aos
docentes.docentes.

Promover, em conjuntoPromover, em conjunto
com o ATA e Equipecom o ATA e Equipe
Pedagógica, palestrasPedagógica, palestras
motivacionais voltadas àmotivacionais voltadas à
empregabilidade, nosempregabilidade, nos
cursos técnicos (c) cursos técnicos (c) 

03/03/202103/03/2021 13/03/202113/03/2021 FinalizadoFinalizado

Promover, em conjunto comPromover, em conjunto com
o ATA e Coordenadores deo ATA e Coordenadores de
Curso, palestrasCurso, palestras
motivacionais voltadas àmotivacionais voltadas à
empregabilidade, nos cursosempregabilidade, nos cursos
técnicos, valorizando relatostécnicos, valorizando relatos
de experiência de ex-alunosde experiência de ex-alunos
e contato com profissionaise contato com profissionais
especializados que atuamespecializados que atuam
nas empresas relacionadasnas empresas relacionadas
aos cursos oferecidos.aos cursos oferecidos.

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

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

Auxiliar a CoordenaçãoAuxiliar a Coordenação
Pedagógica noPedagógica no
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acompanhamento dosacompanhamento dos
projetos pedagógicosprojetos pedagógicos
definidos no Planodefinidos no Plano
Plurianual de Gestão.Plurianual de Gestão.

Organizar a integração:Organizar a integração:
aluno/aluno,aluno/aluno,
aluno/docentes ealuno/docentes e
aluno/Direção (g) aluno/Direção (g) 

08/03/202108/03/2021 12/03/202112/03/2021 FinalizadoFinalizado

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.

Participar, comParticipar, com
informações sobre osinformações sobre os
alunos, de reuniões dealunos, de reuniões de
curso entre os docentescurso entre os docentes
(e) (e) 

08/03/202108/03/2021 12/03/202112/03/2021 FinalizadoFinalizado

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.

Organizar, em conjuntoOrganizar, em conjunto
com a Coordenaçãocom a Coordenação
Pedagógica e CoordenaçãoPedagógica e Coordenação
de Curso, cronogramas dede Curso, cronogramas de
atividades paraatividades para
complementação decomplementação de
estudos (i) estudos (i) 

08/03/202108/03/2021 12/03/202112/03/2021 FinalizadoFinalizado

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
das competências previstasdas competências previstas
no Plano de Curso.no Plano de Curso.

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

22/03/202122/03/2021 26/03/202126/03/2021 Não finalizadoNão finalizado

Acompanhamento deAcompanhamento de
alunos/famílias indicadosalunos/famílias indicados
pelo grupo de Docentes compelo grupo de Docentes com
dificuldade dedificuldade de
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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.

29/03/202129/03/2021 09/04/202109/04/2021 Não finalizadoNão finalizado

Promover ações preventivasPromover ações preventivas
com foco na permanênciacom foco na permanência
dos alunos nos cursos; ados alunos nos cursos; a
partir do monitoramento departir do monitoramento de
frequências, estabelecerfrequências, estabelecer
diálogos constantes com osdiálogos constantes com os
alunos com baixo índice dealunos com baixo índice de
presenças; disponibilizarpresenças; disponibilizar
material impresso teórico ematerial impresso teórico e
avaliativo àqueles semavaliativo àqueles sem
acesso às atividadesacesso às atividades
virtuais; contatar pais e/ouvirtuais; contatar pais e/ou
responsáveis, quando oresponsáveis, quando o
aluno for menor de idade.aluno for menor de idade.

Realizar reuniõesRealizar reuniões
periódicas com os alunosperiódicas com os alunos
de todos os cursosde todos os cursos
oferecidos (f) oferecidos (f) 

29/03/202129/03/2021 01/04/202101/04/2021 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 e,cumprimento curricular e,
quando necessário,quando necessário,
encaminhar as indicaçõesencaminhar as indicações
para a Coordenaçãopara a Coordenação
Pedagógica, paraPedagógica, para
orientações junto aosorientações junto aos
docentes.docentes.

Organizar a integração:Organizar a integração:
aluno/aluno,aluno/aluno,
aluno/docentes ealuno/docentes e
aluno/Direção (g) aluno/Direção (g) 

05/04/202105/04/2021 09/04/202109/04/2021 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.
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Organizar, em conjuntoOrganizar, em conjunto
com a Coordenaçãocom a Coordenação
Pedagógica e CoordenaçãoPedagógica e Coordenação
de Curso, cronogramas dede Curso, cronogramas de
atividades paraatividades para
complementação decomplementação de
estudos (i) estudos (i) 

05/04/202105/04/2021 16/04/202116/04/2021 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
das competências previstasdas competências previstas
no Plano de Curso.no Plano de Curso.

Reunião Didático-Reunião Didático-
Pedagógica Pedagógica 

10/04/202110/04/2021 10/04/202110/04/2021 Não finalizadoNão finalizado

Auxiliar a CoordenaçãoAuxiliar a Coordenação
Pedagógica na organizaçãoPedagógica na organização
da reunião com ênfase nada reunião com ênfase na
formação dos docentesformação dos docentes
quanto a indicação dequanto a indicação de
recursos pedagógicosrecursos pedagógicos
diferenciados em aulasdiferenciados em aulas
práticas.práticas.

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

12/04/202112/04/2021 16/04/202116/04/2021 Não finalizadoNão finalizado

Auxiliar a CoordenaçãoAuxiliar a Coordenação
Pedagógica ePedagógica e
Coordenadores de Curso naCoordenadores de Curso 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,
com fins na formaçãocom fins na formação
profissional dos alunos.profissional dos alunos.

Participação nas ReuniõesParticipação nas Reuniões
dos Conselhos de Classedos Conselhos de Classe
Intermediários e FinaisIntermediários e Finais
participativos. participativos. 

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

Participação nos ConselhosParticipação nos Conselhos
de Classe Intermediáriosde Classe Intermediários
participativos, fazendoparticipativos, fazendo
levantamento de dadoslevantamento de dados
referente ao processo dereferente ao processo de
recuperação contínua.recuperação contínua.

Realizar reuniõesRealizar reuniões
periódicas com os alunosperiódicas com os alunos
de todos os cursosde todos os cursos
oferecidos (f) oferecidos (f) 

26/04/202126/04/2021 30/04/202130/04/2021 Não finalizadoNão finalizado
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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 e,cumprimento curricular e,
quando necessário,quando necessário,
encaminhar as indicaçõesencaminhar as indicações
para a Coordenaçãopara a Coordenação
Pedagógica, paraPedagógica, para
orientações junto aosorientações junto aos
docentes.docentes.

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

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

Promover ações preventivasPromover ações preventivas
com foco na permanênciacom foco na permanência
dos alunos nos cursos; ados alunos nos cursos; a
partir do monitoramento departir do monitoramento de
frequências, estabelecerfrequências, estabelecer
diálogos constantes com osdiálogos constantes com os
alunos com baixo índice dealunos com baixo índice de
presenças; disponibilizarpresenças; disponibilizar
material impresso teórico ematerial impresso teórico e
avaliativo àqueles semavaliativo àqueles sem
acesso às atividadesacesso às atividades
virtuais; contatar pais e/ouvirtuais; contatar pais e/ou
responsáveis, quando oresponsáveis, quando o
aluno for menor de idade.aluno for menor de idade.

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

26/04/202126/04/2021 30/04/202130/04/2021 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 os PedidosAcompanhar os Pedidos
de Reconsideraçõesde Reconsiderações
Intermediárias.Intermediárias.

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

Acompanhar junto àAcompanhar junto à
Secretaria Acadêmica eSecretaria Acadêmica e
Coordenação Pedagógica osCoordenação Pedagógica os
Pedidos de ReconsideraçõesPedidos de Reconsiderações
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Intermediárias e analisá-losIntermediárias e analisá-los
juntamente com ajuntamente com a
Coordenação de Curso eCoordenação de Curso e
Docentes.Docentes.

Viabilizar, em conjuntoViabilizar, em conjunto
com a Equipe Pedagógica,com a Equipe Pedagógica,
a promoção de eventosa promoção de eventos
internos e externos cominternos e externos com
fins na formaçãofins na formação
profissional dos alunos (h) profissional dos alunos (h) 

03/05/202103/05/2021 07/05/202107/05/2021 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. Exemplo:frequentam. Exemplo:
feiras, campeonatos,feiras, campeonatos,
gincanas, semanasgincanas, semanas
tecnológicas, fóruns etecnológicas, fóruns e
debates.debates.

Organizar a integração:Organizar a integração:
aluno/aluno,aluno/aluno,
aluno/docentes ealuno/docentes e
aluno/Direção (g) aluno/Direção (g) 

03/05/202103/05/2021 07/05/202107/05/2021 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, em conjuntoPromover, em conjunto
com o ATA e Equipecom o ATA e Equipe
Pedagógica, palestrasPedagógica, palestras
motivacionais voltadas àmotivacionais voltadas à
empregabilidade, nosempregabilidade, nos
cursos técnicos (c) cursos técnicos (c) 

03/05/202103/05/2021 14/05/202114/05/2021 Não finalizadoNão finalizado

Promover, em conjunto comPromover, em conjunto com
o ATA e Coordenadores deo ATA e Coordenadores de
Curso, palestrasCurso, palestras
motivacionais voltadas àmotivacionais voltadas à
empregabilidade, nos cursosempregabilidade, nos cursos
técnicos, valorizando relatostécnicos, valorizando relatos
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de experiência de ex-alunosde experiência de ex-alunos
e contato com profissionaise contato com profissionais
especializados que atuamespecializados que atuam
nas empresas relacionadasnas empresas relacionadas
aos cursos oferecidos.aos cursos oferecidos.

Organizar, em conjuntoOrganizar, em conjunto
com a Coordenaçãocom a Coordenação
Pedagógica e CoordenaçãoPedagógica e Coordenação
de Curso, cronogramas dede Curso, cronogramas de
atividades paraatividades para
complementação decomplementação de
estudos (i) estudos (i) 

03/05/202103/05/2021 14/05/202114/05/2021 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
das competências previstasdas competências previstas
no Plano de Curso.no Plano de Curso.

Orientação,Orientação,
acompanhamento eacompanhamento e
avaliação dos resultadosavaliação dos resultados
dos Projetosdos Projetos
Interdisciplinares.Interdisciplinares.

10/05/202110/05/2021 21/05/202121/05/2021 Não finalizadoNão finalizado

Auxiliar a CoordenaçãoAuxiliar a Coordenação
Pedagógica na organizaçãoPedagógica na organização
de projetosde projetos
interdisciplinaresinterdisciplinares
desenvolvidos nasdesenvolvidos nas
habilitações técnicashabilitações técnicas
modulares e integradas,modulares e integradas,
acompanhando, assistindo eacompanhando, assistindo e
subsidiando os discentes,subsidiando os discentes,
mesmo que remotamente.mesmo que remotamente.

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

17/05/202117/05/2021 21/05/202121/05/2021 Não finalizadoNão finalizado

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

Realizar constantesRealizar constantes
reuniões com os discentesreuniões com os discentes
buscando feedback dobuscando feedback do
andamento dos cursos. andamento dos cursos. 

17/05/202117/05/2021 21/05/202121/05/2021 Não finalizadoNão finalizado
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Acompanhar a CoordenaçãoAcompanhar a Coordenação
Pedagógica ePedagógica e
Coordenadores de Curso naCoordenadores de Curso na
condução de reuniões comcondução de reuniões com
discentes buscandodiscentes buscando
feedback do andamento dosfeedback do andamento dos
cursos.cursos.

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

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

Auxiliar a CoordenaçãoAuxiliar a Coordenação
Pedagógica noPedagógica no
acompanhamento dosacompanhamento dos
projetos pedagógicosprojetos pedagógicos
definidos no Planodefinidos no Plano
Plurianual de Gestão.Plurianual de Gestão.

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

24/05/202124/05/2021 28/05/202128/05/2021 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.

24/05/202124/05/2021 07/06/202107/06/2021 Não finalizadoNão finalizado

Promover ações preventivasPromover ações preventivas
com foco na permanênciacom foco na permanência
dos alunos nos cursos; ados alunos nos cursos; a
partir do monitoramento departir do monitoramento de
frequências, estabelecerfrequências, estabelecer
diálogos constantes com osdiálogos constantes com os
alunos com baixo índice dealunos com baixo índice de
presenças; disponibilizarpresenças; disponibilizar
material impresso teórico ematerial impresso teórico e
avaliativo àqueles semavaliativo àqueles sem
acesso às atividadesacesso às atividades
virtuais; contatar pais e/ouvirtuais; contatar pais e/ou
responsáveis, quando oresponsáveis, quando o
aluno for menor de idade.aluno for menor de idade.

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

24/05/202124/05/2021 28/05/202128/05/2021 Não finalizadoNão finalizado
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(e) (e) 
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.

Realizar reuniõesRealizar reuniões
periódicas com os alunosperiódicas com os alunos
de todos os cursosde todos os cursos
oferecidos (f) oferecidos (f) 

24/05/202124/05/2021 28/05/202128/05/2021 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 e,cumprimento curricular e,
quando necessário,quando necessário,
encaminhar as indicaçõesencaminhar as indicações
para a Coordenaçãopara a Coordenação
Pedagógica, paraPedagógica, para
orientações junto aosorientações junto aos
docentes.docentes.

Organizar, em conjuntoOrganizar, em conjunto
com a Coordenaçãocom a Coordenação
Pedagógica e CoordenaçãoPedagógica e Coordenação
de Curso, cronogramas dede Curso, cronogramas de
atividades paraatividades para
complementação decomplementação de
estudos (i) estudos (i) 

07/06/202107/06/2021 17/06/202117/06/2021 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
das competências previstasdas competências previstas
no Plano de Curso.no Plano de Curso.

Organizar a integração:Organizar a integração:
aluno/aluno,aluno/aluno,
aluno/docentes ealuno/docentes e
aluno/Direção (g) aluno/Direção (g) 

07/06/202107/06/2021 11/06/202111/06/2021 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,
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aluno/docentes ealuno/docentes e
aluno/Direção.aluno/Direção.

Reunião Didático-Reunião Didático-
Pedagógica Pedagógica 

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

Auxiliar a CoordenaçãoAuxiliar a Coordenação
Pedagógica na organizaçãoPedagógica na organização
da reunião com ênfase nada reunião com ênfase na
formação dos docentesformação dos docentes
quanto a indicação dequanto a indicação de
recursos pedagógicosrecursos pedagógicos
diferenciados em aulasdiferenciados em aulas
práticas.práticas.

Acompanhar aAcompanhar a
Coordenação PedagógicaCoordenação Pedagógica
no desenvolvimento deno desenvolvimento de
trabalhos junto aostrabalhos junto aos
docentes referente asdocentes referente as
lacunas/dificuldades delacunas/dificuldades de
aprendizagem dos alunos.aprendizagem dos alunos.
(b) (b) 

21/06/202121/06/2021 26/06/202126/06/2021 Não finalizadoNão finalizado

Promover, a partir doPromover, 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 as lacunas depara sanar as lacunas de
aprendizagem.aprendizagem.

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

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

Promover ações preventivasPromover ações preventivas
com foco na permanênciacom foco na permanência
dos alunos nos cursos; ados alunos nos cursos; a
partir do monitoramento departir do monitoramento de
frequências, estabelecerfrequências, estabelecer
diálogos constantes com osdiálogos constantes com os
alunos com baixo índice dealunos com baixo índice de
presenças; disponibilizarpresenças; disponibilizar
material impresso teórico ematerial impresso teórico e
avaliativo àqueles semavaliativo àqueles sem
acesso às atividadesacesso às atividades
virtuais; contatar pais e/ouvirtuais; contatar pais e/ou
responsáveis, quando oresponsáveis, quando o
aluno for menor de idade.aluno for menor de idade.

Realizar reuniõesRealizar reuniões
periódicas com os alunosperiódicas com os alunos
de todos os cursosde todos os cursos
oferecidos (f) oferecidos (f) 

21/06/202121/06/2021 25/06/202125/06/2021 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 e,cumprimento curricular e,
quando necessário,quando necessário,
encaminhar as indicaçõesencaminhar as indicações
para a Coordenaçãopara a Coordenação
Pedagógica, paraPedagógica, para
orientações junto aosorientações junto aos
docentes.docentes.

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

21/06/202121/06/2021 25/06/202125/06/2021 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.

Dia da Escola-Família.Dia da Escola-Família. 26/06/202126/06/2021 26/06/202126/06/2021 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,aluno/docentes,
aluno/direção e família.aluno/direção e família.

Participação nas ReuniõesParticipação nas Reuniões
dos Conselhos de Classedos Conselhos de Classe
Intermediários e FinaisIntermediários e Finais
participativos. participativos. 

05/07/202105/07/2021 06/07/202106/07/2021 Não finalizadoNão finalizado

Participação nos ConselhosParticipação nos Conselhos
de Classe Intermediáriosde Classe Intermediários
participativos, fazendoparticipativos, fazendo
levantamento de dadoslevantamento de dados
referente ao processo dereferente ao processo de
recuperação contínua.recuperação contínua.

Acompanhar os PedidosAcompanhar os Pedidos
de Reconsiderações Finais de Reconsiderações Finais 

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

Acompanhar junto àAcompanhar junto à
Secretaria Acadêmica eSecretaria Acadêmica e
Coordenação Pedagógica osCoordenação Pedagógica os
Pedidos de ReconsideraçõesPedidos de Reconsiderações
Finais e analisá-losFinais e analisá-los
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juntamente com ajuntamente com a
Coordenação de Curso eCoordenação de Curso e
Docentes.Docentes.

Reunião de Planejamento Reunião de Planejamento 08/07/202108/07/2021 08/07/202108/07/2021 Não finalizadoNão finalizado
Auxiliar a CoordenaçãoAuxiliar a Coordenação
Pedagógica na organizaçãoPedagógica na organização
da Reunião deda Reunião de
Planejamento.Planejamento.

Organizar a integração:Organizar a integração:
aluno/aluno,aluno/aluno,
aluno/docentes ealuno/docentes e
aluno/Direção (g) aluno/Direção (g) 

19/07/202119/07/2021 23/07/202123/07/2021 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.

Organizar uma buscaOrganizar uma busca
ativa junto aos alunos daativa junto aos alunos da
Unidade Escolar (d) Unidade Escolar (d) 

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

Organizar uma busca ativa,Organizar uma busca ativa,
junto aos alunos da Unidadejunto aos alunos da Unidade
Escolar, inclusive daquelesEscolar, inclusive daqueles
que, foram indicados comoque, foram indicados como
reprovados em 2020, emreprovados em 2020, em
decorrência das dificuldadesdecorrência das dificuldades
de acesso às atividadesde acesso às atividades
remotas, visando minimizarremotas, visando minimizar
o risco de abandono desseso risco de abandono desses
discentes.discentes.

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

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

Promover ações preventivasPromover ações preventivas
com foco na permanênciacom foco na permanência
dos alunos nos cursos; ados alunos nos cursos; a
partir do monitoramento departir do monitoramento de
frequências, estabelecerfrequências, estabelecer
diálogos constantes com osdiálogos constantes com os
alunos com baixo índice dealunos com baixo índice de
presenças; disponibilizarpresenças; disponibilizar
material impresso teórico ematerial impresso teórico e
avaliativo àqueles semavaliativo àqueles sem
acesso às atividadesacesso às atividades
virtuais; contatar pais e/ouvirtuais; contatar pais e/ou
responsáveis, quando oresponsáveis, quando o
aluno for menor de idade.aluno for menor de idade.

Recepcionar os alunos naRecepcionar os alunos na 19/07/202119/07/2021 30/07/202130/07/2021 Não finalizadoNão finalizado
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primeira semana do inícioprimeira semana do início
das aulas (a) das aulas (a) 

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.

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

27/07/202127/07/2021 06/08/202106/08/2021 Não finalizadoNão finalizado

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

Realizar reuniõesRealizar reuniões
periódicas com os alunosperiódicas com os alunos
de todos os cursosde todos os cursos
oferecidos (f) oferecidos (f) 

27/07/202127/07/2021 30/07/202130/07/2021 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 e,cumprimento curricular e,
quando necessário,quando necessário,
encaminhar as indicaçõesencaminhar as indicações
para a Coordenaçãopara a Coordenação
Pedagógica, paraPedagógica, para
orientações junto aosorientações junto aos
docentes.docentes.

Reunião de Planejamento Reunião de Planejamento 31/07/202131/07/2021 31/07/202131/07/2021 Não finalizadoNão finalizado
Auxiliar a CoordenaçãoAuxiliar a Coordenação
Pedagógica na organizaçãoPedagógica na organização
da Reunião deda Reunião de
Planejamento.Planejamento.

Organizar uma buscaOrganizar uma busca
ativa junto aos alunos daativa junto aos alunos da
Unidade Escolar (d) Unidade Escolar (d) 

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

Organizar uma busca ativa,Organizar uma busca ativa,
junto aos alunos da Unidadejunto aos alunos da Unidade
Escolar, inclusive daquelesEscolar, inclusive daqueles
que, foram indicados comoque, foram indicados como
reprovados em 2020, emreprovados em 2020, em
decorrência das dificuldadesdecorrência das dificuldades
de acesso às atividadesde acesso às atividades
remotas, visando minimizarremotas, visando minimizar
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o risco de abandono desseso risco de abandono desses
discentes.discentes.

Acompanhar aAcompanhar a
Coordenação PedagógicaCoordenação Pedagógica
no desenvolvimento deno desenvolvimento de
trabalhos junto aostrabalhos junto aos
docentes referente asdocentes referente as
lacunas/dificuldades delacunas/dificuldades de
aprendizagem dos alunos.aprendizagem dos alunos.
(b) (b) 

02/08/202102/08/2021 06/08/202106/08/2021 Não finalizadoNão finalizado

Promover, a partir doPromover, 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 as lacunas depara sanar as lacunas de
aprendizagem.aprendizagem.

Promover, em conjuntoPromover, em conjunto
com o ATA e Equipecom o ATA e Equipe
Pedagógica, palestrasPedagógica, palestras
motivacionais voltadas àmotivacionais voltadas à
empregabilidade, nosempregabilidade, nos
cursos técnicos (c) cursos técnicos (c) 

03/08/202103/08/2021 13/08/202113/08/2021 Não finalizadoNão finalizado

Promover, em conjunto comPromover, em conjunto com
o ATA e Coordenadores deo ATA e Coordenadores de
Curso, palestrasCurso, palestras
motivacionais voltadas àmotivacionais voltadas à
empregabilidade, nos cursosempregabilidade, nos cursos
técnicos, valorizando relatostécnicos, valorizando relatos
de experiência de ex-alunosde experiência de ex-alunos
e contato com profissionaise contato com profissionais
especializados que atuamespecializados que atuam
nas empresas relacionadasnas empresas relacionadas
aos cursos oferecidos.aos cursos oferecidos.

Organizar a integração:Organizar a integração:
aluno/aluno,aluno/aluno,
aluno/docentes ealuno/docentes e
aluno/Direção (g) aluno/Direção (g) 

09/08/202109/08/2021 13/08/202113/08/2021 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 constantesRealizar constantes
reuniões com os discentesreuniões com os discentes
buscando feedback dobuscando feedback do
andamento dos cursos. andamento dos cursos. 

09/08/202109/08/2021 13/08/202113/08/2021 Não finalizadoNão finalizado
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Acompanhar a CoordenaçãoAcompanhar a Coordenação
Pedagógica ePedagógica e
Coordenadores de Curso naCoordenadores de Curso na
condução de reuniões comcondução de reuniões com
discentes buscandodiscentes buscando
feedback do andamento dosfeedback do andamento dos
cursos.cursos.

Reunião Didático-Reunião Didático-
Pedagógica Pedagógica 

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

Auxiliar a CoordenaçãoAuxiliar a Coordenação
Pedagógica na organizaçãoPedagógica na organização
da reunião com ênfase nada reunião com ênfase na
formação dos docentesformação dos docentes
quanto a indicação dequanto a indicação de
recursos pedagógicosrecursos pedagógicos
diferenciados em aulasdiferenciados em aulas
práticas.práticas.

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

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

Promover ações preventivasPromover ações preventivas
com foco na permanênciacom foco na permanência
dos alunos nos cursos; ados alunos nos cursos; a
partir do monitoramento departir do monitoramento de
frequências, estabelecerfrequências, estabelecer
diálogos constantes com osdiálogos constantes com os
alunos com baixo índice dealunos com baixo índice de
presenças; disponibilizarpresenças; disponibilizar
material impresso teórico ematerial impresso teórico e
avaliativo àqueles semavaliativo àqueles sem
acesso às atividadesacesso às atividades
virtuais; contatar pais e/ouvirtuais; contatar pais e/ou
responsáveis, quando oresponsáveis, quando o
aluno for menor de idade.aluno for menor de idade.

Organizar, em conjuntoOrganizar, em conjunto
com a Coordenaçãocom a Coordenação
Pedagógica e CoordenaçãoPedagógica e Coordenação
de Curso, cronogramas dede Curso, cronogramas de
atividades paraatividades para
complementação decomplementação de
estudos (i) estudos (i) 

16/08/202116/08/2021 26/08/202126/08/2021 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
das competências previstasdas competências previstas
no Plano de Curso.no Plano de Curso.

Acompanhamento deAcompanhamento de 16/08/202116/08/2021 20/08/202120/08/2021 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.

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

23/08/202123/08/2021 03/09/202103/09/2021 Não finalizadoNão finalizado

Auxiliar a CoordenaçãoAuxiliar a Coordenação
Pedagógica noPedagógica no
acompanhamento dosacompanhamento dos
projetos pedagógicosprojetos pedagógicos
definidos no Planodefinidos 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 (f) oferecidos (f) 

23/08/202123/08/2021 27/08/202127/08/2021 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 e,cumprimento curricular e,
quando necessário,quando necessário,
encaminhar as indicaçõesencaminhar as indicações
para a Coordenaçãopara a Coordenação
Pedagógica, paraPedagógica, para
orientações junto aosorientações junto aos
docentes.docentes.

Participar, comParticipar, com
informações sobre osinformações sobre os
alunos, de reuniões dealunos, de reuniões de
curso entre os docentescurso entre os docentes
(e) (e) 

30/08/202130/08/2021 31/08/202131/08/2021 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
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permanência dos alunos.permanência dos alunos.
Participar, comParticipar, com
informações sobre osinformações sobre os
alunos, de reuniões dealunos, de reuniões de
curso entre os docentescurso entre os docentes
(e) (e) 

01/09/202101/09/2021 03/09/202103/09/2021 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.

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

08/09/202108/09/2021 10/09/202110/09/2021 Não finalizadoNão finalizado

Auxiliar a CoordenaçãoAuxiliar a Coordenação
Pedagógica ePedagógica e
Coordenadores de Curso naCoordenadores de Curso 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,
com fins na formaçãocom fins na formação
profissional dos alunos.profissional dos alunos.

Organizar, em conjuntoOrganizar, em conjunto
com a Coordenaçãocom a Coordenação
Pedagógica e CoordenaçãoPedagógica e Coordenação
de Curso, cronogramas dede Curso, cronogramas de
atividades paraatividades para
complementação decomplementação de
estudos (i) estudos (i) 

08/09/202108/09/2021 17/09/202117/09/2021 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
das competências previstasdas competências previstas
no Plano de Curso.no Plano de Curso.

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

13/09/202113/09/2021 17/09/202117/09/2021 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
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outros profissionais.outros profissionais.
Acompanhar a frequênciaAcompanhar a frequência
dos alunos,dos alunos,
quinzenalmente.quinzenalmente.

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

Promover ações preventivasPromover ações preventivas
com foco na permanênciacom foco na permanência
dos alunos nos cursos; ados alunos nos cursos; a
partir do monitoramento departir do monitoramento de
frequências, estabelecerfrequências, estabelecer
diálogos constantes com osdiálogos constantes com os
alunos com baixo índice dealunos com baixo índice de
presenças; disponibilizarpresenças; disponibilizar
material impresso teórico ematerial impresso teórico e
avaliativo àqueles semavaliativo àqueles sem
acesso às atividadesacesso às atividades
virtuais; contatar pais e/ouvirtuais; contatar pais e/ou
responsáveis, quando oresponsáveis, quando o
aluno for menor de idade.aluno for menor de idade.

Organizar a integração:Organizar a integração:
aluno/aluno,aluno/aluno,
aluno/docentes ealuno/docentes e
aluno/Direção (g) aluno/Direção (g) 

13/09/202113/09/2021 17/09/202117/09/2021 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 reuniõesRealizar reuniões
periódicas com os alunosperiódicas com os alunos
de todos os cursosde todos os cursos
oferecidos (f) oferecidos (f) 

24/09/202124/09/2021 30/09/202130/09/2021 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 e,cumprimento curricular e,
quando necessário,quando necessário,
encaminhar as indicaçõesencaminhar as indicações
para a Coordenaçãopara a Coordenação
Pedagógica, paraPedagógica, para
orientações junto aosorientações junto aos
docentes.docentes.

Realizar constantesRealizar constantes
reuniões com os discentesreuniões com os discentes
buscando feedback dobuscando feedback do

04/10/202104/10/2021 08/10/202108/10/2021 Não finalizadoNão finalizado
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andamento dos cursos. andamento dos cursos. 
Acompanhar a CoordenaçãoAcompanhar a Coordenação
Pedagógica ePedagógica e
Coordenadores de Curso naCoordenadores de Curso na
condução de reuniões comcondução de reuniões com
discentes buscandodiscentes buscando
feedback do andamento dosfeedback do andamento dos
cursos.cursos.

Organizar a integração:Organizar a integração:
aluno/aluno,aluno/aluno,
aluno/docentes ealuno/docentes e
aluno/Direção (g) aluno/Direção (g) 

04/10/202104/10/2021 08/10/202108/10/2021 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.

Participação nas ReuniõesParticipação nas Reuniões
dos Conselhos de Classedos Conselhos de Classe
Intermediários e FinaisIntermediários e Finais
participativos. participativos. 

13/10/202113/10/2021 14/10/202114/10/2021 Não finalizadoNão finalizado

Participação nos ConselhosParticipação nos Conselhos
de Classe Intermediáriosde Classe Intermediários
participativos, fazendoparticipativos, fazendo
levantamento de dadoslevantamento de dados
referente ao processo dereferente ao processo de
recuperação contínua.recuperação contínua.

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

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

Promover ações preventivasPromover ações preventivas
com foco na permanênciacom foco na permanência
dos alunos nos cursos; ados alunos nos cursos; a
partir do monitoramento departir do monitoramento de
frequências, estabelecerfrequências, estabelecer
diálogos constantes com osdiálogos constantes com os
alunos com baixo índice dealunos com baixo índice de
presenças; disponibilizarpresenças; disponibilizar
material impresso teórico ematerial impresso teórico e
avaliativo àqueles semavaliativo àqueles sem
acesso às atividadesacesso às atividades
virtuais; contatar pais e/ouvirtuais; contatar pais e/ou
responsáveis, quando oresponsáveis, quando o
aluno for menor de idade.aluno for menor de idade.

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

18/10/202118/10/2021 29/10/202129/10/2021 Não finalizadoNão finalizado
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Mapear, sistematizar,Mapear, sistematizar,
instruir e avaliar oinstruir e avaliar o
desenvolvimento dasdesenvolvimento das
Progressões Parciais e suasProgressões Parciais e suas
contribuições para ocontribuições para o
desenvolvimento dedesenvolvimento de
competências nos alunos.competências nos alunos.

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

18/10/202118/10/2021 22/10/202122/10/2021 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 

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

Auxiliar a CoordenaçãoAuxiliar a Coordenação
Pedagógica noPedagógica no
acompanhamento dosacompanhamento dos
projetos pedagógicosprojetos pedagógicos
definidos no Planodefinidos no Plano
Plurianual de Gestão.Plurianual de Gestão.

Viabilizar, em conjuntoViabilizar, em conjunto
com a Equipe Pedagógica,com a Equipe Pedagógica,
a promoção de eventosa promoção de eventos
internos e externos cominternos e externos com
fins na formaçãofins na formação
profissional dos alunos (h) profissional dos alunos (h) 

18/10/202118/10/2021 29/10/202129/10/2021 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. Exemplo:frequentam. Exemplo:
feiras, campeonatos,feiras, campeonatos,
gincanas, semanasgincanas, semanas
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tecnológicas, fóruns etecnológicas, fóruns e
debates.debates.

Acompanhar os PedidosAcompanhar os Pedidos
de Reconsideraçõesde Reconsiderações
Intermediárias Intermediárias 

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

Acompanhar junto àAcompanhar junto à
Secretaria Acadêmica eSecretaria Acadêmica e
Coordenação Pedagógica osCoordenação Pedagógica os
Pedidos de ReconsideraçõesPedidos de Reconsiderações
Intermediárias e analisá-losIntermediárias e analisá-los
juntamente com ajuntamente com a
Coordenação de Curso eCoordenação de Curso e
Docentes.Docentes.

Orientação,Orientação,
acompanhamento eacompanhamento e
avaliação dos resultadosavaliação dos resultados
dos Projetosdos Projetos
Interdisciplinares.Interdisciplinares.

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

Auxiliar a CoordenaçãoAuxiliar a Coordenação
Pedagógica na organizaçãoPedagógica na organização
de projetosde projetos
interdisciplinaresinterdisciplinares
desenvolvidos nasdesenvolvidos nas
habilitações técnicashabilitações técnicas
modulares e integradas,modulares e integradas,
acompanhando, assistindo eacompanhando, assistindo e
subsidiando os discentes,subsidiando os discentes,
mesmo que remotamente.mesmo que remotamente.

Organizar, em conjuntoOrganizar, em conjunto
com a Coordenaçãocom a Coordenação
Pedagógica e CoordenaçãoPedagógica e Coordenação
de Curso, cronogramas dede Curso, cronogramas de
atividades paraatividades para
complementação decomplementação de
estudos (i) estudos (i) 

18/10/202118/10/2021 27/10/202127/10/2021 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
das competências previstasdas competências previstas
no Plano de Curso.no Plano de Curso.

Realizar reuniõesRealizar reuniões
periódicas com os alunosperiódicas com os alunos
de todos os cursosde todos os cursos
oferecidos (f) oferecidos (f) 

21/10/202121/10/2021 27/10/202127/10/2021 Não finalizadoNão finalizado

Realizar reuniões periódicasRealizar reuniões periódicas
com os alunos de todos oscom os alunos de todos os
cursos oferecidos buscandocursos oferecidos buscando
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subsídios parasubsídios para
acompanhamento daacompanhamento da
aprendizagem dos alunos,aprendizagem dos alunos,
formação profissional eformação profissional e
cumprimento curricular e,cumprimento curricular e,
quando necessário,quando necessário,
encaminhar as indicaçõesencaminhar as indicações
para a Coordenaçãopara a Coordenação
Pedagógica, paraPedagógica, para
orientações junto aosorientações junto aos
docentes.docentes.

Participar, comParticipar, com
informações sobre osinformações sobre os
alunos, de reuniões dealunos, de reuniões de
curso entre os docentescurso entre os docentes
(e) (e) 

25/10/202125/10/2021 27/10/202127/10/2021 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.

Participar, comParticipar, com
informações sobre osinformações sobre os
alunos, de reuniões dealunos, de reuniões de
curso entre os docentescurso entre os docentes
(e) (e) 

29/10/202129/10/2021 29/10/202129/10/2021 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.

Promover, em conjuntoPromover, em conjunto
com o ATA e Equipecom o ATA e Equipe
Pedagógica, palestrasPedagógica, palestras
motivacionais voltadas àmotivacionais voltadas à
empregabilidade, nosempregabilidade, nos
cursos técnicos (c) cursos técnicos (c) 

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

Promover, em conjunto comPromover, em conjunto com
o ATA e Coordenadores deo ATA e Coordenadores de
Curso, palestrasCurso, palestras
motivacionais voltadas àmotivacionais voltadas à
empregabilidade, nos cursosempregabilidade, nos cursos
técnicos, valorizando relatostécnicos, valorizando relatos
de experiência de ex-alunosde experiência de ex-alunos
e contato com profissionaise contato com profissionais
especializados que atuamespecializados que atuam
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nas empresas relacionadasnas empresas relacionadas
aos cursos oferecidos.aos cursos oferecidos.

Reunião Didático-Reunião Didático-
Pedagógica Pedagógica 

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

Auxiliar a CoordenaçãoAuxiliar a Coordenação
Pedagógica na organizaçãoPedagógica na organização
da reunião com ênfase nada reunião com ênfase na
formação dos docentesformação dos docentes
quanto a indicação dequanto a indicação de
recursos pedagógicosrecursos pedagógicos
diferenciados em aulasdiferenciados em aulas
práticas.práticas.

Organizar, em conjuntoOrganizar, em conjunto
com a Coordenaçãocom a Coordenação
Pedagógica e CoordenaçãoPedagógica e Coordenação
de Curso, cronogramas dede Curso, cronogramas de
atividades paraatividades para
complementação decomplementação de
estudos (i) estudos (i) 

08/11/202108/11/2021 19/11/202119/11/2021 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
das competências previstasdas competências previstas
no Plano de Curso.no Plano de Curso.

Organizar a integração:Organizar a integração:
aluno/aluno,aluno/aluno,
aluno/docentes ealuno/docentes e
aluno/Direção (g) aluno/Direção (g) 

08/11/202108/11/2021 12/11/202112/11/2021 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.

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

16/11/202116/11/2021 19/11/202119/11/2021 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.
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Acompanhar a frequênciaAcompanhar a frequência
dos alunos,dos alunos,
quinzenalmente.quinzenalmente.

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

Promover ações preventivasPromover ações preventivas
com foco na permanênciacom foco na permanência
dos alunos nos cursos; ados alunos nos cursos; a
partir do monitoramento departir do monitoramento de
frequências, estabelecerfrequências, estabelecer
diálogos constantes com osdiálogos constantes com os
alunos com baixo índice dealunos com baixo índice de
presenças; disponibilizarpresenças; disponibilizar
material impresso teórico ematerial impresso teórico e
avaliativo àqueles semavaliativo àqueles sem
acesso às atividadesacesso às atividades
virtuais; contatar pais e/ouvirtuais; contatar pais e/ou
responsáveis, quando oresponsáveis, quando o
aluno for menor de idade.aluno for menor de idade.

Dia da Escola-Família.Dia da Escola-Família. 20/11/202120/11/2021 20/11/202120/11/2021 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,aluno/docentes,
aluno/direção e família.aluno/direção e família.

Realizar reuniõesRealizar reuniões
periódicas com os alunosperiódicas com os alunos
de todos os cursosde todos os cursos
oferecidos (f) oferecidos (f) 

22/11/202122/11/2021 30/11/202130/11/2021 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 e,cumprimento curricular e,
quando necessário,quando necessário,
encaminhar as indicaçõesencaminhar as indicações
para a Coordenaçãopara a Coordenação
Pedagógica, paraPedagógica, para
orientações junto aosorientações junto aos
docentes.docentes.

Acompanhar aAcompanhar a
Coordenação PedagógicaCoordenação Pedagógica
no desenvolvimento deno desenvolvimento de
trabalhos junto aostrabalhos junto aos
docentes referente asdocentes referente as
lacunas/dificuldades delacunas/dificuldades de
aprendizagem dos alunos.aprendizagem dos alunos.

01/12/202101/12/2021 10/12/202110/12/2021 Não finalizadoNão finalizado
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(b) (b) 
Promover, a partir doPromover, 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 as lacunas depara sanar as lacunas de
aprendizagem.aprendizagem.

Reunião de Planejamento Reunião de Planejamento 04/12/202104/12/2021 04/12/202104/12/2021 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.

06/12/202106/12/2021 17/12/202117/12/2021 Não finalizadoNão finalizado

Promover ações preventivasPromover ações preventivas
com foco na permanênciacom foco na permanência
dos alunos nos cursos; ados alunos nos cursos; a
partir do monitoramento departir do monitoramento de
frequências, estabelecerfrequências, estabelecer
diálogos constantes com osdiálogos constantes com os
alunos com baixo índice dealunos com baixo índice de
presenças; disponibilizarpresenças; disponibilizar
material impresso teórico ematerial impresso teórico e
avaliativo àqueles semavaliativo àqueles sem
acesso às atividadesacesso às atividades
virtuais; contatar pais e/ouvirtuais; contatar pais e/ou
responsáveis, quando oresponsáveis, quando o
aluno for menor de idade.aluno for menor de idade.

Reunião de Planejamento Reunião de Planejamento 18/12/202118/12/2021 18/12/202118/12/2021 Não finalizadoNão finalizado
Auxiliar a CoordenaçãoAuxiliar a Coordenação
Pedagógica na organizaçãoPedagógica na organização
da Reunião deda Reunião de
Planejamento.Planejamento.

Elaboração do RelatórioElaboração do Relatório
Final.Final.

20/12/202120/12/2021 30/12/202130/12/2021 Não finalizadoNão finalizado

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

Participação nas ReuniõesParticipação nas Reuniões
dos Conselhos de Classedos Conselhos de Classe
Intermediários e FinaisIntermediários e Finais
participativos. participativos. 

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

Participação nos ConselhosParticipação nos Conselhos
de Classe Intermediáriosde Classe Intermediários
participativos, fazendoparticipativos, fazendo
levantamento de dadoslevantamento de dados
referente ao processo dereferente ao processo de
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recuperação contínua.recuperação contínua.
Acompanhar os PedidosAcompanhar os Pedidos
de Reconsiderações Finais de Reconsiderações Finais 

22/12/202122/12/2021 31/12/202131/12/2021 Não finalizadoNão finalizado

Acompanhar junto àAcompanhar junto à
Secretaria Acadêmica eSecretaria Acadêmica e
Coordenação Pedagógica osCoordenação Pedagógica os
Pedidos de ReconsideraçõesPedidos de Reconsiderações
Finais e analisá-losFinais e analisá-los
juntamente com ajuntamente com a
Coordenação de Curso eCoordenação de Curso e
Docentes.Docentes.
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