PROJETO DE ORIENTAÇÃO E APOIO EDUCACIONAL DA
ETEC DOUTOR DEMÉTRIO AZEVEDO JUNIOR - 2021
Cadastrado em: 20/12/2020
Unidade:
Responsável: ALZIRA DE BARROS
Início do projeto: 01/02/2021
Término do projeto: 31/01/2022
Tipo de projeto: HAEC (com gratificação) - Orientação Educacional
Horas: 40 (O responsável solicitou HAE)

Resumo
A ETEC Dr. Demétrio Azevedo Junior é reconhecida regionalmente por oferecer ensino público de qualidade e
atender às demandas da Região Sudoeste do Estado de São Paulo. Nos últimos anos a Unidade Escolar manteve
número significativo de cursos para atender a demanda existente, para tanto estabeleceu parcerias com o setor
empresarial, governamental e sociedade civil. 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 no
disposto 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,
Coordenadores 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 de
alunos 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 lidar
com 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 no
Projeto 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 a
utilização 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 e
dialogada, 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,
Coordenadores 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 e
com a meta da CETEC para o ano de 2021.

Objetivo/Metas

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

OBJETIVO GERAL:
Acompanhar 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 com
todas 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, do
Estado, em 10%, em relação ao ano de 2020.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS:
- Proporcionar
aos
docentes
informações
sobre
dificuldades
dos
discentes
com
a finalidade
- Proporcionar
aos
docentes
informações
sobre
as as
dificuldades
dos
discentes
com
a finalidade
dede
promover
o conhecimento
técnicas,
estratégias
e recursos
pedagógicos
diferenciados
a serem
promover
o conhecimento
dede
técnicas,
estratégias
e recursos
pedagógicos
diferenciados
a serem
utilizados nas aulas práticas e que favoreçam a construção das competências previstas nos Planos de
Curso,visando
visandoaamelhoria
melhoriado
dosucesso
sucessoescolar,
escolar,do
doEstado,
Estado,em
em10%,
10%,em
emrelação
relaçãoao
aoano
anode
de2020,
2020,das
das
Curso,
turmas
ofertadas
Sede
e nas
Classes
Descentralizadas,
cursos
modulares
noturnos
- ano
turmas
ofertadas
na na
Sede
e nas
Classes
Descentralizadas,
dosdos
cursos
modulares
noturnos
- ano
2021;
- Estimularmaior
maiorenvolvimento
envolvimentodedeprofessores
professorese ecoordenadores
coordenadoresnanapromoção
promoçãodedepráticas
práticasdocentes
docentes
- Estimular
que
que estimulem
estimulem aa interdisciplinaridade,
interdisciplinaridade, avaliação
avaliação por
por competência
competência ee recuperação
recuperação contínua,
contínua, favorecendo
favorecendo
assim
a recuperação
lacunas
e/ou
a redução
dificuldades
aprendizagem
vindas
anos
assim
a recuperação
dede
lacunas
e/ou
a redução
dede
dificuldades
dede
aprendizagem
vindas
dede
anos
anteriores;
- Propiciar
ambiente
acolhedor
favoreça
a integração
novos
alunos
a comunicação
- Propiciar
umum
ambiente
acolhedor
queque
favoreça
a integração
dosdos
novos
alunos
e ae comunicação
constante com
com eles
eles ee com
com os
os alunos
alunos veteranos,
veteranos, favorecendo
favorecendo oo acompanhamento
acompanhamento das
das rotinas
rotinas relativas
relativas
constante
aos
discentes
e
o
diagnóstico
precoce
de
possíveis
problemas
de
adaptação
que
possam
aos discentes e o diagnóstico precoce de possíveis problemas de adaptação que possam ser ser
favorecidos
pela
atenção
competências
previstas
Plano
Curso,
seja
ambiente
virtual
favorecidos
pela
atenção
às às
competências
previstas
no no
Plano
de de
Curso,
seja
no no
ambiente
virtual
através do Microsoft Teams, seja nas aulas presenciais, quando aptos a retornar às salas de aula;
Realizar ações
ações de
de acompanhamento
acompanhamento do
do desempenho,
desempenho, assiduidade
assiduidade ee ajustamento
ajustamento discentes
discentes visando
visando
-- Realizar
subsidiar,
subsidiar, em
em trabalho
trabalho conjunto
conjunto com
com as
as coordenações
coordenações de
de curso
curso ee coordenação
coordenação pedagógica,
pedagógica, as
as práticas
práticas
docentes voltadas
voltadas para
para oo atendimento
atendimento das
das demandas
demandas relativas
relativas às
às competências
competências previstas
previstas nos
nos Planos
Planos
docentes
de Curso;
Acompanhar, continuamente,
continuamente, oo processo
processo de
de ensino-aprendizagem
ensino-aprendizagem junto
junto aos
aos discentes,
discentes, promovendo
promovendo
-- Acompanhar,
ações pedagógicas
pedagógicas que
que priorizem
priorizem aa redução
redução da
da perda
perda escolar
escolar oriunda
oriunda do
do ensino
ensino remoto,
remoto, bem
bem como
como oo
ações
aperfeiçoamento das ações realizadas em 2020.
- Auxiliar e orientar os discentes em seus processos de recuperação contínua e regime de estudos em
ProgressãoParcial
Parcialvisando
visandoampará-los
ampará-losna
nasuperação
superaçãode
desuas
suasdificuldades
dificuldadeseeinstrumentalizá-los
instrumentalizá-lospara
para
Progressão
uma aprendizagem mais efetiva;
- Promoverjunto
juntocom
coma acoordenação
coordenaçãopedagógica,
pedagógica,coordenadores
coordenadoresdedecurso
cursoe eo oAssistente
AssistenteTécnico
Técnico
- Promover
Administrativooocontato
contatodo
doaluno
alunocom
comoomercado
mercadode
detrabalho
trabalhoatravés
atravésde
depalestras
palestrascom
comprofissionais
profissionais
Administrativo
da área,
visitas
técnicas,
encontro
os egressos
e divulgação
de estágios
propiciem
da área,
visitas
técnicas,
encontro
com com
os egressos
e divulgação
de estágios
que que
propiciem
a a
compreensão da importância das competências previstas no Plano de Curso para a formação discente
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
escolhas, relacionamento com os colegas e professores e vivências familiares por meio da valorização
suasopiniões
opiniõesdedemodo
modoa aidentificar
identificarasasdemandas
demandasrelativas
relativasàsàscompetências
competênciassocioemocionais
socioemocionaisnono
dedesuas
contexto escolar.

Justificativa

A ETEC, que principiou suas atividades com a designação de Colégio Técnico Industrial de Itapeva
com a oferta dos cursos técnicos em Metalurgia e Mineração no período noturno, por meio de decreto
de 1970 e a partir de 1971 passou a denominar-se Colégio Técnico Industrial Dr. Demétrio de Azevedo
Junior, nestes 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 da
atuação do Coordenador de Projeto responsável pela Orientação e Apoio Educacional na ETEC, tendo
como principal demanda o acompanhamento efetivo do processo de ensino aprendizagem, visando a
melhoria da qualidade dos cursos oferecidos, intensificando as ações, estratégias e recursos de ensino
para o desenvolvimento das competências previstas nos Planos de Cursos, tendo em vista a
permanência do aluno até a conclusão do curso.
Diante
o presente
projeto
tem como
grande
desafio
promover
intervenções
dentro
Diante
disto,disto,
o presente
projeto
tem como
grande
desafio
promover
intervenções
dentro
das das
atribuiçõesprevistas
previstasaoaoProfessor
ProfessorResponsável
Responsávelpelo
peloProjeto
ProjetodedeOrientação
Orientaçãoe eApoio
ApoioEducacional
Educacionalnana
atribuições
qual, 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 gerar
perdasnesses
nessescursos.
cursos.Contudo,
Contudo,este
esteacompanhamento
acompanhamentoserá
serárealizado
realizadonão
nãosomente
somenteem
emrelação
relaçãoaos
aos
perdas
índices 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 ao
longodas
dasaulas
aulasnonoque
quediz
dizrespeito
respeitoa arelação
relaçãointerpessoal
interpessoalentre
entrealunos-alunos,
alunos-alunos,alunos-professores,
alunos-professores,
longo
alunos-coordenador
alunos-coordenador ee alunos-direção.
alunos-direção. ÉÉ importante
importante ressaltar
ressaltar que
que oo trabalho
trabalho da
da Orientação
Orientação Educacional
Educacional
deverá
apoio
à Equipe
Gestora
apresentando
possíveis
lacunas
que
podem
causas
deverá
serser
umum
apoio
à Equipe
Gestora
apresentando
possíveis
lacunas
que
podem
serser
asas
causas
geradoras
geradoras de
de perdas
perdas nos
nos cursos
cursos noturnos.
noturnos. Para
Para tanto,
tanto, oo horário
horário de
de trabalho
trabalho da
da Orientação
Orientação Educacional
Educacional
seráorganizado
organizadode
demodo
modoaaestar
estarpresente
presentena
naUnidade,
Unidade,quando
quandoestivermos
estivermosaptos
aptosaaretornar
retornaràs
àssalas
salas
será
deaula,
aula,ou
ouno
noambiente
ambientevirtual,
virtual,através
atravésdo
do Microsoft
Microsoft Teams
Teams ee do
do Whatsapp ,, enquanto
enquanto perdurar
perdurar oo
de
ensino remoto, todos os dias da semana no período noturno.
De posse dessas informações esse projeto busca nas ações propostas no Projeto Político Pedagógico
- PPP,
inserido
Plano
Plurianual
Gestão
- PPG
2021
a 2025,
analisar
indicadores
junto
- PPP,
inserido
nono
Plano
Plurianual
dede
Gestão
- PPG
2021
a 2025,
analisar
osos
indicadores
junto
a a
gestão escolar
escolar ee promover
promover ações
ações conjuntas
conjuntas com
com aa coordenação
coordenação pedagógica,
pedagógica, coordenadores
coordenadores de
de curso
curso
gestão
docentes, priorizando
priorizando as
as turmas
turmas dos
dos cursos
cursos noturnos
noturnos ee objetivando
objetivando focar
focar nos
nos recursos
recursos pedagógicos
pedagógicos
ee docentes,
diferenciadosutilizados
utilizadosnas
nasaulas
aulaspráticas
práticaspara
parao odesenvolvimento
desenvolvimentodas
dascompetências
competênciasprevistas
previstasnos
nos
diferenciados
Planos de Cursos como referência para a formação de nossos alunos, favorecendo a recuperação das
lacunas de aprendizagem;
Assim,espera-se
espera-seque
quea aOrientação
OrientaçãoEducacional
Educacionaltraga
traganovas
novasalternativas
alternativasdedetrabalhos
trabalhosque
quepoderão
poderão
Assim,
auxiliar
na permanência
alunos
como
no aumento
quantitativo
de alunos
cursos
/
auxiliar
na permanência
dos dos
alunos
bembem
como
no aumento
quantitativo
de alunos
nos nos
cursos
/
módulos indicados.
Os cursos oferecidos na ETEC e na Classe Descentralizada EE Otávio Ferrari, mesmo sendo bem
avaliados, em 2020, apresentaram alto índice de perdas:
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1º Semestre
Curso
Técnico em Administração

Módulo
1º
2º
3º

Matriculado
40

Desistente/Retido
21

Concluintes
19

26

08

18

Técnico em Informática

1º

40

14

26

Técnico em Desenvolvimento de
Sistemas

1º
2º
3º

40
34
32

17
17
10

23
17
22

Técnico em Edificações

1º
2º
3º

32
23

18
04

14
19

1º
2º
3º
4º

35
34

02
06

33
28

Técnico em Enfermagem

1º
2º
3º
4º

40
40
36
35

05
40
10
30

35
0
26
5

Técnico em Metalurgia

1º
2º
3º

31

05

26

1º
2º
3º

35
27

13
14

22
13

Técnico em Nutrição e Dietética

1º
2º
3º

40
23
20

23
10
05

17
13
15

Técnico em Química

1º
2º
3º
4º

31
32

05
08

26
24

Técnico em Eletrotécnica

Técnico em Mineração
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2º Semestre
Curso
Técnico em Administração

Módulo
1º
2º
3º

Matriculado
40
19

Desistente/Retido
12
07

Concluintes
28
12

Técnico em Desenvolvimento de
Sistemas

1º
2º
3º

40
27
20

11
15
06

29
12
14

Técnico em Informática

2º

26

08

18

Técnico em Edificações

1º
2º
3º

40

18

21

17

04

13

Técnico em Enfermagem

1º
2º
3º
4º

40
38
41
28

03
38
41
26

37
0
0
2

Técnico em Eletrotécnica

1º
2º
3º
4º

40

09

31

35
29

14
06

21
23

26

09

17

1º
2º
3º

40

20

20

31

15

16

Técnico em Nutrição e Dietética

1º
2º
3º

40
26
19

21
11
06

19
15
13

Técnico em Química

1º
2º

40

10

30

Técnico em Metalurgia

Técnico em Mineração

1º
2º
3º
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3º
4º

32
24

09
02

23
22

Quadro comparativo do 1º e 2º Semestre 2020

CURSO

Técnico em
Administração

1º SEMESTRE/2020
SÉRIE/MÓD MATRICULADOS CONCLUINTE
S

1º

40

19

EVASÃ
O

52,5%

2º

Técnico em
Informática

1º

4

2º

1

3º

26

18

30,77%

3º

1º

40

26

35%

1º

2º

Técnico em
Desenvolvimento
de Sistemas

2º S
SÉRIE/MÓD MATRICU

2º

2

1º

40

23

42,5%

1º

4

2º

34

17

50%

2º

2

3º

32

22

31,25%

3º

2
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Técnico em
Edificações

Técnico em
Eletrotécnica

1º

1º

2º

32

14

56,25%

2º

3º

23

19

17,39%

3º

1

1º

4

1º

2º

35

33

5,71%

2º

3º

34

28

17,64%

3º

3

4º

2

4º

Técnico em
Enfermagem

4

1º

40

35

12,5%

1º

4

2º

40

0

100%

2º

3
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Técnico em
Metalurgia

3º

36

26

27,78%

3º

4

4º

35

5

85,71%

4º

2

1º

2º

1º

31

26

16,12%

2º

3º

3º

2

1º

1º

4

Técnico em
Mineração

Técnico em

2º

35

22

37,14%

2º

3º

27

13

51,85%

3º

3

1º

40

17

57,5%

1º

4
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Nutrição e
Dietética

Técnico em
Química

2º

23

13

43,47%

2º

2

3º

20

15

25%

3º

1

1º

4

1º

2º

31

26

16,12%

2º

3º

32

24

25%

3º

3

4º

2

4º

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

ETEC Dr. Demétrio Azevedo Junior – Itapeva/SP
Cursos Anuais ofertados no Ano 2020 – ETEC Sede
Curso

Série

Ensino Médio

2ª A
2ª B
2ª C

Alunos
Matriculados
40
40
40

Alunos
Promovidos
39
36
38

% Evasão
2,5%
10%
5%
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3ª A
3ª B
3º C

40
40
36

39
39
36

2,5%
2,5%
0%

ETIM Desenvolvimento de
Sistemas

2º D

35

25

28,57%

ETIM Informática

3º D

36

34

5,56%

NOVOTEC Administração
NOVOTEC Química
NOVOTEC Edificações
NOVOTEC Mineração

1ª A
1ª A
1ª A
1ª A

40
40
40
40

31
36
27

22,5%
10%
32,5%
12,5%

35

NOVOTEC Nutrição e Dietética
NOVOTEC Desenvolvimento de
Sistemas

1ª A
1ª A

SOMATÓRIA GERAL

40
40

34
37

15%
7,5%

547

486

11,15%

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

Módulo

Técnico em Desenvolvimento de
Sistemas

1º
2º
3º

40
34
32

17
17
10

23
17
22

42,5%
50%
31,25%

Técnico em Edificações

1º
2º
3º

32
23

18
04

14
19

56,25%
17,39%

1º
2º
3º
4º

35
34

02
06

33
28

5,71%
17,64%

1º
2º
3º

31

05

26

16,12%

Técnico em Eletrotécnica

Técnico em Metalurgia

Matriculado Desistente/Retido Concluinte
s

Evasão
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Técnico em Mineração

1º
2º
3º

35
27

13
14

22
13

37,14%
51,85%

Técnico em Nutrição e Dietética

1º
2º
3º

40
23
20

23
10
05

17
13
15

57,5%
43,47%
25%

Técnico em Química

1º
2º
3º
4º

31
32

05
08

26
24

16,12%
25%

469

157

312

33,47%

SOMATÓRIA GERAL

Cursos Semestrais - 2º Semestre/2020 – ETEC Sede

Curso

Módulo

Técnico em Desenvolvimento de
Sistemas

1º
2º
3º

40
27
20

11
15
06

29
12
14

27,5%
55,56%
30%

Técnico em Edificações

1º
2º
3º

40

18

22

45%

17

04

13

23,52%

1º
2º
3º
4º

40

09

31

22,5%

35
29

14
06

21
23

40%
20,69%

26

09

17

34,61%

1º
2º
3º

40

20

20

50%

31

15

16

48,39%

1º
2º
3º

40
26
19

21
11
06

19
15
13

52,5%
42,3%
31,58%

Técnico em Eletrotécnica

Técnico em Metalurgia

Técnico em Mineração

Técnico em Nutrição e Dietética

1º
2º
3º

Matriculado Desistente/Retido Concluintes
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Evasão

Técnico em Química

1º
2º
3º
4º

SOMATÓRIA GERAL

40

10

30

25%

32
24

09
02

23
22

28,12%
8,34%

526

186

340

35,36%

Alunos
Matriculados
35
30

Alunos
Promovidos
26
26

% Evasão

65

52

20%

Classe Descentralizada – EE Otávio Ferrari – Itapeva – SP
Curso Anual - 2020 - (Projeto Vence)
Curso

Série

TÉCNICO EM INFORMÁTICA PARA INTERNET 1ª A
- INTEGRADO AO ENSINO MÉDIO
2ª A
SOMATÓRIA GERAL

25,71%
13,34%

Curso Modular - 1º Semestre/2020
Curso

Módulo

Técnico em Administração

1º
2º
3º

Técnico em Informática

1º

SOMATÓRIA GERAL

Matriculado Desistente/Retido Concluinte
s
40
21
19

Evasão
52,5%

26

08

18

30,76%

40

14

26

35%

106

43

63

40,57%

Curso Modular - 2º Semestre/2020
Curso

Módulo

Técnico em Administração

1º
2º
3º

Técnico em Informática

2º

Matriculado Desistente/Retido Concluinte
s
40
12
28
19
07
12

26

08

18

Evasão
30%
36,84%

30,76%
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SOMATÓRIA GERAL

85

27

58

31,76%

Classe Descentralizada – EE Luiz José Dias – Ribeirão Branco – SP
Curso Anual - 2020
Técnico em Administração (Modalidade Híbrido)
Curso

Série

TÉCNICO EM ADMINISTRAÇÃO - INTEGRADO 1ª A
AO ENSINO MÉDIO (PARCERIA COM A
SECRETARIA ESTADUAL DE EDUCAÇÃO DO
ESTADO DE SÃO PAULO)
SOMATÓRIA GERAL

Alunos
Matriculados
40

Alunos
Promovidos
39

% Evasão

40

39

2,5%

2,5%

ETEC DR DEMÉTRIO AZEVEDO JUNIOR
QUADRO CURSOS OFERTADOS EM 2021
Curso
Ensino Médio

Série/Módulo 1º Semestre 2º semestre
3ª A
X
X
3ª B
X
X
3ª C
X
X

ETIM – Desenvolvimento de Sistemas

3ª

X

X

NOVOTEC Administração

1ª
2ª

X
X

X
X

NOVOTEC Desenvolvimento de Sistemas

1ª
2ª

X
X

X
X

NOVOTEC Edificações

1ª
2ª

X
X

X
X

NOVOTEC Mineração

1ª
2ª

X
X

X
X

NOVOTEC Nutrição e Dietética

1ª

X

X
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2ª

X

X

NOVOTEC Química

1ª
2ª

X
X

X
X

Técnico em Administração - HÍBRIDO

2ª

X

X

VENCE – Etim Informática para Internet

2ª
3ª

X
X

X
X

Técnico em Administração

1º
2º
3º

X
X

X

Técnico em Desenvolvimento de sistemas

1º
2º
3º

X
X
X

X
X
X

Técnico em Edificações

1º
2º
3º

Técnico em Eletrotécnica

Técnico em Enfermagem

Técnico em Informática

Técnico em Metalurgia

Técnico em Mineração

Técnico em Nutrição e Dietética

Técnico em Química

1º
2º
3º
4º

X

X
X
X
X
X
X

1º
2º
3º
4º

X
X
X

1º
3º

X

1º
2º
1º
2º
3º
1º
2º
3º
1º
2º

X
X
X

X
X
X
X

X
X
X
X
X
X
X
X

X
X

X
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3º
4º

X
X

TURMAS ACOMPANHADAS E RESULTADOS OBTIDOS
Objeto de Estudos 2020
Análise do Projeto – Coordenação Pedagógica e Orientação Educacional – 1º semestre 2020

Curso

Mod

Organização do Projeto

Mod

1º Semestre 202

Matriculados

Permaneceram

Perdas

1º

40

37

3

1º

40

23

2º

32

38

+6

2º

34

23

2º

35

30

5

2º

34

14

3º

26

19

7

3º

24

19

Técnico em
Metalurgia

2º

34

31

3

2º

33

26

Técnico em
Eletrotécnica

3º

40

40

0

3º

34

28

Técnico em
Mineração

2º

39

24

15

2º

36

22

3º

24

20

4

3º

28

13

2º

37

35

2

2º

32

26

Técnico em
Desenvolvimento de
Sistemas

Técnico em
Edificações

Técnico em Química

Matriculados
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Permanecer
Permanece

3º

35

31

4

3º

32

24

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

Curso

Mod

Técnico em
Desenvolvimento de
Sistemas

1º

Matriculados
40

Permaneceram
37

Perdas
3

1º

Matriculados
40

2º

32

38

+6

2º

27

12

Técnico em
Edificações

1º

40

33

7

1º

40

22

3º

26

19

7

3º

17

13

3º

31

29

2

3º

26

17

1º

40

37

3

1º

40

31

3º

40

40

0

3º

35

21

3º

24

20

4

3º

31

16

3º

35

31

4

3º

32

23

4º

23

23

0

4º

24

22

Técnico em
Metalurgia
Técnico em
Eletrotécnica

Técnico em
Mineração
Técnico em Química

Organização do Projeto

Mod

2º Semestre 202

Desta forma, visando melhoria do sucesso escolar, do Estado, em 10% em relação ao ano de
2020,
pretendemos
resultados
efetivos
de aprendizagem
e assim
atendermos
2020,
pretendemos
obterobter
resultados
efetivos
de aprendizagem
e assim
atendermos
a a
demanda
mercado,
à procura
profissionais
saibam
conviver
demanda
de de
mercado,
queque
estáestá
à procura
de de
profissionais
queque
saibam
conviver
comcom
as as
diversidades
do cotidiano
das empresas,
poisúltimos
nos últimos
anos vez
cadamais
vez as
mais as
diversidades
do cotidiano
das empresas,
pois nos
anos cada
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Permanece
29

organizações estão entendendo que a formação de um profissional vai muito além do domínio
das competências técnicas. Considerando os índices apresentados e a importância das ações
didáticas
pedagógicas
implantadas
melhoria
resultados
aprendizagem
e, por
didáticas
pedagógicas
implantadas
na na
melhoria
dosdos
resultados
da da
aprendizagem
e, por
conseguinte, nos
nos índices
índices de
de aprovação
aprovação ee possível
possível diminuição
diminuição de
de evasão,
evasão, justifica-se
justifica-se oo projeto
projeto
conseguinte,
com no
foco
no desenvolvimento
de competências
previstas
nos Planos
de Cursos,
com foco
desenvolvimento
de competências
previstas
nos Planos
de Cursos,
especialmente
turmas
cursos
noturnos
demandam
mais
atenção,
a fim
especialmente
nasnas
turmas
dosdos
cursos
noturnos
queque
demandam
mais
atenção,
a fim
de de
fortaleceras
asações
açõesque
quedesencadeiem
desencadeiemaaampliação
ampliaçãodo
doprocesso
processoensino-aprendizagem,
ensino-aprendizagem,bem
bem
fortalecer
como o acompanhamento direto dos alunos que apresentam dificuldades.
Portanto,este
esteprojeto
projetobusca
buscatrabalhar
trabalharas
ascompetências
competênciasprevistas
previstasnos
nosPlanos
Planosde
deCursos
Cursosdos
dos
Portanto,
diferentes
componentes
curriculares,
contextualizando
as competências
técnicas
diferentes
componentes
curriculares,
contextualizando
comcom
as competências
técnicas
desenvolvidas
aulas
práticas,
a fim
promover
a formação
pessoas
capazes
desenvolvidas
emem
aulas
práticas,
a fim
de de
promover
a formação
de de
pessoas
capazes
de de
conviver ee resolver
resolver as
as questões
questões do
do dia
dia aa dia
dia com
com criatividade,
criatividade, enfrentando
enfrentando os
os problemas
problemas com
com
conviver
resiliência
e sabendo
gerenciar
as emoções
para transitar
por diversas
áreas do
resiliência
e sabendo
gerenciar
as emoções
para transitar
por diversas
áreas do
conhecimento.

Metodologia

Em face
face do
do exposto,
exposto, aa Orientação
Orientação Educacional
Educacional tem
tem como
como objetivo
objetivo utilizar-se
utilizar-se de
de ações
ações que
que promovam
promovam
Em
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 coordenação
curso
oportunizando
a ambos
dimensionamento
perfil
aluno
cada
curso
e turma,
de de
curso
oportunizando
a ambos
umum
dimensionamento
do do
perfil
do do
aluno
de de
cada
curso
e turma,
propondo novos olhares acerca da necessidade em que o aluno possa vir apontar, favorecendo assim
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 aulas
virtuais 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 relação
àqueles 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 de
conteúdos estudados com a gravação das aulas. Além disso, incentivaremos, novamente, o contato direto com o
professor pelo chat privado do Teams para o esclarecimento de dúvidas.
metodologiade
dedesenvolvimento
desenvolvimentodeste
desteprojeto
projetofocará
focarána
nacoleta,
coleta,na
nasistematização,
sistematização,na
naanálise
análisedas
das
AAmetodologia
informações
Unidade
Escolar
e na
proposição
ações
coletivas,
baseadas
nas
demandas
informações
dada
Unidade
Escolar
e na
proposição
dede
ações
coletivas,
baseadas
nas
demandas
dodo
corpo docente e discente e na proposição de ações coletivas, da coordenação de curso, da Direção da
e da CETEC
com base,
principalmente,
nas turmas
ofertadas
na eSede
e na Classe
ETEC ETEC
e da CETEC
com base,
principalmente,
nas turmas
ofertadas
na Sede
na Classe
Descentralizada, do período noturno.
Deste modo, apresento a metodologia que será empregada:
- 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 e
proposta curricular de cada habilitação, bem como organizar atividades de integração com ênfase na
relação interpessoal, comunicação e na empatia.
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Aplicar uma
uma avaliação
avaliação diagnóstica
diagnóstica aos
aos alunos
alunos no
no início
início de
de cada
cada semestre
semestre letivo
letivo visando
visando identificar
identificar as
as
-- Aplicar
possíveislacunas
lacunasdedeaprendizagem.
aprendizagem.Essa
Essaatividade
atividadeserá
serárealizada
realizadaem
emparceria
parceriacom
coma acoordenação
coordenação
possíveis
pedagógica e coordenação de curso (Levantamento de dados). Para os alunos que apresentam déficit
deaprendizagem
aprendizagemserão
serãoorganizados
organizadoscronogramas
cronogramasde
deatividades
atividadespara
paracomplementação
complementaçãode
deestudos
estudosee
de
desenvolvimento de competências previstas nos Planos de Curso, objetivando que o aluno aprenda de
forma mais significativa;
- Organizar
uma
busca
ativa,
junto
alunos
unidade
escolar,
inclusive
daqueles
foram
- Organizar
uma
busca
ativa,
junto
aosaos
alunos
da da
unidade
escolar,
inclusive
daqueles
queque
foram
indicados
como
reprovados
2020,
decorrência
dificuldades
de acesso
às atividades
indicados
como
reprovados
em em
2020,
em em
decorrência
dasdas
dificuldades
de acesso
às atividades
remotas, visando minimizar o risco de abandono desses alunos;
- Sensibilizar os alunos quanto as oportunidades que virão junto com o curso técnico;
- Participar
das Reuniões
de Cursos
apresentação
de informações
os alunos
- Participar
das Reuniões
de Cursos
para para
apresentação
de informações
sobresobre
os alunos
aos aos
coordenadores 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;
- Orientar os alunos quanto ao desenvolvimento das Progressões Parciais;
- Monitoramento
desenvolvimento
dos
resultados
das
Progressões
Parciais
(bimestralmente),
- Monitoramento
dodo
desenvolvimento
ee
dos
resultados
das
Progressões
Parciais
(bimestralmente),
através
questionários
aplicados
alunos
sobre
eventuais
dificuldades
para
a realização
através
dede
questionários
aplicados
aosaos
alunos
sobre
eventuais
dificuldades
para
a realização
dosdos
trabalhos. Os
Os alunos
alunos enquadrados
enquadrados nesse
nesse quesito
quesito serão
serão acompanhados
acompanhados por
por coordenação
coordenação pedagógica,
pedagógica,
orientaçãoeducacional,
educacional,coordenações
coordenaçõesde
decurso
cursoeeprofessores.
professores. No
No caso
caso de
de alunos
alunos menores,
menores, os
os pais
pais
orientação
serão
notificados
sobre
as
Progressões
Parciais,
bem
como
dos
alunos
em
condições
especiais
serão notificados sobre as Progressões Parciais, bem como dos alunos em condições especiais dede
estudos. Durante
Durante oo ensino
ensino remoto,
remoto, pp ara
araos
osalunos
alunosque
quepossuírem
possuíremacesso
acessoàà Internet , serão criadas
estudos.
equipes no
no Microsoft
Microsoft Teams
Teams comcom
o propósito
acompanhamento
e orientação;
equipes
o propósito
de de
acompanhamento
e orientação;
aosaos
queque
nãonão
possuírem acesso,
acesso, serão
serão enviadas
enviadas atividades
atividades impressas
impressas referente
referente aos
aos conteúdos
conteúdos solicitados
solicitados em
em cada
cada
possuírem
Progressão Parcial;
Levantamentodas
dasprincipais
principaisdemandas
demandaspara
paramelhoria
melhoriada
daqualidade
qualidadede
deensino
ensinona
naUnidade
UnidadeEscolar
Escolar
- -Levantamento
através
rodas
conversas
com
discentes
e reuniões
periódicas
com
representantes
através
dede
rodas
dede
conversas
com
os os
discentes
e reuniões
periódicas
com
os os
representantes
dede
turma,
avaliando
informações
coletadas
na escola
e dados
de outros
indicadores
turma,
bem bem
comocomo
avaliando
informações
coletadas
na escola
e dados
de outros
indicadores
disponíveise,e,sempre
sempreque
quenecessário
necessáriobuscar
buscaro oapoio
apoiodadacoordenação
coordenaçãopedagógica
pedagógicapara
paraorientações
orientações
disponíveis
junto aos docentes;
- Participação
Conselhos
de Classe
Intermediário
e Final,
fazendo
levantamento
de dados
- Participação
nos nos
Conselhos
de Classe
Intermediário
e Final,
fazendo
levantamento
de dados
referente
processo
recuperação
contínua
realizada
pelos
docentes
e através
análise
das
referente
aoao
processo
dede
recuperação
contínua
realizada
pelos
docentes
e através
dada
análise
das
FIADES;
As atividades
atividades serão
serão desenvolvidas
desenvolvidas em
em parceria
parceria com
com aa Coordenação
Coordenação Pedagógica
Pedagógica ee as
as Coordenações
Coordenações
-- As
Cursos,
respeitando
atribuições
cada
um,
contudo
buscando
a articulação
objetivos
dede
Cursos,
respeitando
asas
atribuições
dede
cada
um,
contudo
buscando
a articulação
dede
objetivos
e e
práticas
afins.
O trabalho,
focará
sempre
no aluno,
envolverá
momentos
de planejamento,
práticas
afins.
O trabalho,
que que
focará
sempre
no aluno,
envolverá
momentos
de planejamento,
execução,
verificação
e ações
corretivas,
sendo
que
seu
resultado
será
documentado
por
meio
execução,
verificação
e ações
corretivas,
sendo
que
seu
resultado
será
documentado
por
meio
dede
relatórios, demonstrativos de indicadores, registros de orientações e atas de reuniões;
Comrelação
relaçãoa aavaliação
avaliaçãoe einterpretação
interpretaçãodos
dosresultados
resultadosdodoprojeto,
projeto,ososaspectos
aspectosquantitativos
quantitativosserão
serão
Com
pautados
pelos
índices
de evasão,
aprovações,
e demais
informações
obtidas
instrumentos
pautados
pelos
índices
de evasão,
aprovações,
e demais
informações
obtidas
em em
instrumentos
objetivos.Os
Osaspectos
aspectosqualitativos
qualitativosserão
serãopautados
pautadospela
peladiscussão
discussãodos
dosresultados
resultadoseefeedback
feedbackobtidos
obtidos
objetivos.
junto
ao
público
atendido.
Todas
as
ações
serão
conduzidas
conforme
cronograma
definido
no
item
junto ao público atendido. Todas as ações serão conduzidas conforme cronograma definido no item
"Atividades" deste projeto.
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Resultados esperados

a execução
desse
projeto
espera-se
as turmas
acompanhadas
tenham
desenvolvido
ComCom
a execução
desse
projeto
espera-se
que que
as turmas
acompanhadas
tenham
desenvolvido
competências
previstas
nos
Planos
Cursos,
com
foco
nos
recursos
pedagógicos
diferenciados
competências
previstas
nos
Planos
dede
Cursos,
com
foco
nos
recursos
pedagógicos
diferenciados
utilizados nas
nas aulas
aulas práticas
práticas de
de 100%
100% dos
dos cursos
cursos modulares
modulares noturnos,
noturnos, visando
visando aa melhoria
melhoria do
do sucesso
sucesso
utilizados
escolar, do
do Estado,
Estado, em
em 10%,
10%, em
em relação
relação ao
ao ano
ano de
de 2020,
2020, dos
dos cursos
cursos indicados,
indicados, utilizando-se
utilizando-se de
de ações
ações
específicas onde prevalecerá a preocupação em identificar o perfil das turmas, orientando em parceria
comaaCoordenação
CoordenaçãoPedagógica
Pedagógicaos
osCoordenadores
Coordenadoresde
deCurso
Cursoeeos
osDocentes
Docentesquanto
quantoao
aotrabalho
trabalhoque
que
com
poderá ser desenvolvido, minimizando os efeitos causadores das perdas.

- Organizaruma
umabusca
buscaativa
ativadede100%
100%dos
dosalunos
alunosdadaUnidade
UnidadeEscolar,
Escolar,inclusive
inclusivedaqueles
daquelesque,
que,
- Organizar
foram
indicados
como
reprovados
2020,
decorrência
dificuldades
de acesso
foram
indicados
como
reprovados
em em
2020,
em em
decorrência
dasdas
dificuldades
de acesso
às às
atividades remotas, visando minimizar o risco de abandono desses discentes;
-- Acolher
Acolher ee integrar
integrar 100%
100% dos
dos alunos
alunos ingressantes
ingressantes nas
nas primeiras
primeiras semanas
semanas de
de aulas
aulas ee promover
promover no
no
mínimoum
umevento
eventode
deintegração
integraçãoentre
entreos
osdiscentes
discentesem
emcada
cadaum
umdos
dossemestres
semestresletivos
letivosde
de2021,
2021,
mínimo
mesmo que remotamente;
-- Acompanhar,
Acompanhar, em
em conjunto
conjunto com
com aa CP
CP ee Coordenações
Coordenações de
de Curso,
Curso, as
as ausências
ausências ee identificar
identificar 100%
100%
dasdesistências
desistênciasocorridas
ocorridasno
noprimeiro
primeiromês
mêsde
deaulas
aulasno
noprimeiro
primeiroeesegundo
segundosemestres
semestresde
de2021,
2021,
das
para
propiciar
a
realização
de
novas
matrículas
nas
vagas
que
sejam
abertas
por
desistência
para propiciar a realização de novas matrículas nas vagas que sejam abertas por desistência
nesse período por meio do contato direto com o discente;
Possuir, no
no primeiro
primeiro ee segundo
segundo semestres
semestres de
de 2021,
2021, dados
dados sistematizados
sistematizados de
de 100%
100% das
das turmas
turmas
-- Possuir,
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.
-- Acompanhar
Acompanhar 100%
100% dos
dos alunos
alunos que
que estejam
estejam em
em processo
processo de
de Recuperação
Recuperação Contínua
Contínua ee Regime
Regime de
de
Estudos
Progressão
parcial
orientações
específicas
e suporte
para
a superação
Estudos
em em
Progressão
parcial
comcom
orientações
específicas
e suporte
para
a superação
de de
eventuais dificuldades no primeiro e segundo semestres de 2021;
Incentivaros
osalunos
alunosde
detodas
todasas
asturmas
turmasde
decursos
cursostécnicos
técnicosmodulares
modularesnoturnos
noturnosaaparticipar
participarde
de
- -Incentivar
palestras
profissionais
da área,
visitas
técnicas,
encontro
os egressos
e estágios,
palestras
comcom
profissionais
da área,
visitas
técnicas,
encontro
comcom
os egressos
e estágios,
visando
participação
de mínimo
no mínimo
discentes
em pelo
menos
visando
umauma
participação
de no
80%80%
dos dos
discentes
em pelo
menos
umauma
açãoação
por por
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
comsubsídios
subsídiospara
paraaaatuação
atuaçãodocente
docenteobtidos
obtidosnas
nasreuniões
reuniõescom
comrepresentantes
representanteseeatendimentos
atendimentos
com
individuais
discentes
quanto
às suas
percepções
quanto
ao andamento
do curso
individuais
dos dos
discentes
quanto
às suas
percepções
quanto
ao andamento
do curso
e dae da
instituição;
Estabelecer uma
uma rotina
rotina de
de atendimento
atendimento que
que propicie
propicie oo acesso
acesso de
de todos
todos os
os alunos
alunos ao
ao serviço
serviço de
de
-- Estabelecer
orientaçãoeducacional
educacionalpara
paradirecionamentos
direcionamentosquanto
quantoàsàssuas
suasescolhas,
escolhas,relacionamento
relacionamentocom
comosos
orientação
colegas e professores e vivências familiares.
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Atividades
Título
Início das atividades na
unidade escolar - ano
letivo 2021

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

Início
03/02/2021

Fim
05/02/2021

Status
Finalizado

Auxiliar a coordenação
pedagógica: na análise dos
pedidos de reconsideração
referentes aos resultados
dos conselhos de classe
finais, na organização do
acolhimento dos alunos, nos
estudos dos planos de
cursos, nas orientações para
a recuperação das lacunas
de aprendizagem e na
elaboração dos POAD
visando recursos
pedagógicos diferenciados a
serem utilizados nas aulas
práticas.
03/02/2021
12/02/2021

Finalizado

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 atividades
remotas, visando minimizar
o risco de abandono desses
discentes.
06/02/2021
Reunião de Planejamento 06/02/2021
Auxiliar a Coordenação
Pedagógica na organização
da Reunião de
Planejamento.
19/02/2021
Recepcionar os alunos na 08/02/2021
primeira semana do início
das aulas (a)
Recepcionar os alunos
ingressantes, mesmo que
remotamente, esse momento
de acolhimento é de
essencial importância para
que o aluno conheça a
Unidade Escolar, seu curso

Finalizado

Finalizado
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e toda a equipe da Etec.
22/02/2021
Acompanhar a frequência 08/02/2021
dos alunos,
quinzenalmente.
Promover ações preventivas
com foco na permanência
dos alunos nos cursos; a
partir do monitoramento de
frequências, estabelecer
diálogos constantes com os
alunos com baixo índice de
presenças; disponibilizar
material impresso teórico e
avaliativo àqueles sem
acesso às atividades
virtuais; contatar pais e/ou
responsáveis, quando o
aluno for menor de idade.
12/02/2021
Organizar a integração: 08/02/2021
aluno/aluno,
aluno/docentes e
aluno/Direção (g)
Desenvolver oficinas,
dinâmicas de integração e
oportunidades para
intensificar a interrelação
entre aluno/aluno,
aluno/docentes e
aluno/Direção.
17/02/2021
Reunião de Planejamento 17/02/2021
Auxiliar a Coordenação
Pedagógica na organização
da Reunião de
Planejamento.
18/02/2021
26/02/2021
Organizar uma busca
ativa junto aos alunos da
Unidade Escolar (d)
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 atividades
remotas, visando minimizar
o risco de abandono desses
discentes.
22/02/2021
26/02/2021
Acompanhamento de
alunos com necessidade de
encaminhamento para

Finalizado

Finalizado

Não finalizado

Finalizado

Finalizado
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outros profissionais
Acompanhamento de
alunos/famílias indicados
pelo grupo de Docentes com
dificuldade de
aprendizagem e/ou
necessidade de
encaminhamentos para
outros profissionais.
05/03/2021
Ações de apoio aos novos 22/02/2021
alunos.
Ações de apoio aos novos
alunos com dificuldades de
adaptação ou
relacionamento.
22/02/2021
26/02/2021
Realizar constantes
reuniões com os discentes
buscando feedback do
andamento dos cursos.
Acompanhar a Coordenação
Pedagógica e
Coordenadores de Curso na
condução de reuniões com
discentes buscando
feedback do andamento dos
cursos.
22/02/2021
26/02/2021
Acompanhar a
Coordenação Pedagógica
no desenvolvimento de
trabalhos junto aos
docentes referente as
lacunas/dificuldades de
aprendizagem dos alunos.
(b)
Promover, a partir do
diagnóstico docente,
reuniões, orientações e
acompanhamento junto aos
alunos objetivando
estruturar um plano de ação
para sanar as lacunas de
aprendizagem.
12/03/2021
Acompanhar a frequência 01/03/2021
dos alunos,
quinzenalmente.
Promover ações preventivas
com foco na permanência
dos alunos nos cursos; a
partir do monitoramento de
frequências, estabelecer

Finalizado

Finalizado

Finalizado

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

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

Acompanhamento dos
projetos definidos no
Plano Plurianual de
Gestão

diálogos constantes com os
alunos com baixo índice de
presenças; disponibilizar
material impresso teórico e
avaliativo àqueles sem
acesso às atividades
virtuais; contatar pais e/ou
responsáveis, quando o
aluno for menor de idade.
01/03/2021
05/03/2021

Finalizado

Realizar reuniões periódicas
com os alunos de todos os
cursos oferecidos buscando
subsídios para
acompanhamento da
aprendizagem dos alunos,
formação profissional e
cumprimento curricular e,
quando necessário,
encaminhar as indicações
para a Coordenação
Pedagógica, para
orientações junto aos
docentes.
03/03/2021
13/03/2021

Finalizado

Promover, em conjunto com
o ATA e Coordenadores de
Curso, palestras
motivacionais voltadas à
empregabilidade, nos cursos
técnicos, valorizando relatos
de experiência de ex-alunos
e contato com profissionais
especializados que atuam
nas empresas relacionadas
aos cursos oferecidos.
08/03/2021
19/03/2021

Não finalizado

Auxiliar a Coordenação
Pedagógica no
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Organizar a integração:
aluno/aluno,
aluno/docentes e
aluno/Direção (g)

Participar, com
informações sobre os
alunos, de reuniões de
curso entre os docentes
(e)

acompanhamento dos
projetos pedagógicos
definidos no Plano
Plurianual de Gestão.
08/03/2021

12/03/2021

Finalizado

Desenvolver oficinas,
dinâmicas de integração e
oportunidades para
intensificar a interrelação
entre aluno/aluno,
aluno/docentes e
aluno/Direção.
08/03/2021

12/03/2021

Finalizado

Participar, com informações
sobre os alunos, de reuniões
de curso entre os docentes e,
por meio de indicadores que
possibilitem monitoramento
do rendimento, frequência e
permanência dos alunos.
08/03/2021
12/03/2021

Finalizado

Organizar, em conjunto
com a Coordenação
Pedagógica e Coordenação
de Curso, cronogramas de
atividades para
complementação de
estudos (i)
Organizar, em conjunto com
a Coordenação Pedagógica
e Coordenação de Curso,
cronograma de atividades
para complementação de
estudos e desenvolvimento
das competências previstas
no Plano de Curso.
22/03/2021
26/03/2021
Acompanhamento de
alunos com necessidade de
encaminhamento para
outros profissionais
Acompanhamento de
alunos/famílias indicados
pelo grupo de Docentes com
dificuldade de

Não finalizado
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aprendizagem e/ou
necessidade de
encaminhamentos para
outros profissionais.
09/04/2021
Acompanhar a frequência 29/03/2021
dos alunos,
quinzenalmente.
Promover ações preventivas
com foco na permanência
dos alunos nos cursos; a
partir do monitoramento de
frequências, estabelecer
diálogos constantes com os
alunos com baixo índice de
presenças; disponibilizar
material impresso teórico e
avaliativo àqueles sem
acesso às atividades
virtuais; contatar pais e/ou
responsáveis, quando o
aluno for menor de idade.
29/03/2021
01/04/2021
Realizar reuniões
periódicas com os alunos
de todos os cursos
oferecidos (f)
Realizar reuniões periódicas
com os alunos de todos os
cursos oferecidos buscando
subsídios para
acompanhamento da
aprendizagem dos alunos,
formação profissional e
cumprimento curricular e,
quando necessário,
encaminhar as indicações
para a Coordenação
Pedagógica, para
orientações junto aos
docentes.
09/04/2021
Organizar a integração: 05/04/2021
aluno/aluno,
aluno/docentes e
aluno/Direção (g)
Desenvolver oficinas,
dinâmicas de integração e
oportunidades para
intensificar a interrelação
entre aluno/aluno,
aluno/docentes e
aluno/Direção.

Não finalizado

Não finalizado

Não finalizado
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16/04/2021
Organizar, em conjunto 05/04/2021
com a Coordenação
Pedagógica e Coordenação
de Curso, cronogramas de
atividades para
complementação de
estudos (i)
Organizar, em conjunto com
a Coordenação Pedagógica
e Coordenação de Curso,
cronograma de atividades
para complementação de
estudos e desenvolvimento
das competências previstas
no Plano de Curso.
10/04/2021
10/04/2021
Reunião DidáticoPedagógica
Auxiliar a Coordenação
Pedagógica na organização
da reunião com ênfase na
formação dos docentes
quanto a indicação de
recursos pedagógicos
diferenciados em aulas
práticas.
16/04/2021
Organização de promoção 12/04/2021
de visitas técnicas.
Auxiliar a Coordenação
Pedagógica e
Coordenadores de Curso na
organização e promoção de
visitas técnicas, por meio da
divulgação/acompanhament
o junto ao corpo discente,
com fins na formação
profissional dos alunos.
24/04/2021
Participação nas Reuniões 22/04/2021
dos Conselhos de Classe
Intermediários e Finais
participativos.
Participação nos Conselhos
de Classe Intermediários
participativos, fazendo
levantamento de dados
referente ao processo de
recuperação contínua.
26/04/2021
30/04/2021
Realizar reuniões
periódicas com os alunos
de todos os cursos
oferecidos (f)

Não finalizado

Não finalizado

Não finalizado

Não finalizado

Não finalizado
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Realizar reuniões periódicas
com os alunos de todos os
cursos oferecidos buscando
subsídios para
acompanhamento da
aprendizagem dos alunos,
formação profissional e
cumprimento curricular e,
quando necessário,
encaminhar as indicações
para a Coordenação
Pedagógica, para
orientações junto aos
docentes.
07/05/2021
Acompanhar a frequência 26/04/2021
dos alunos,
quinzenalmente.
Promover ações preventivas
com foco na permanência
dos alunos nos cursos; a
partir do monitoramento de
frequências, estabelecer
diálogos constantes com os
alunos com baixo índice de
presenças; disponibilizar
material impresso teórico e
avaliativo àqueles sem
acesso às atividades
virtuais; contatar pais e/ou
responsáveis, quando o
aluno for menor de idade.
26/04/2021
30/04/2021
Acompanhamento de
alunos com necessidade de
encaminhamento para
outros profissionais
Acompanhamento de
alunos/famílias indicados
pelo grupo de Docentes com
dificuldade de
aprendizagem e/ou
necessidade de
encaminhamentos para
outros profissionais.
30/04/2021
Acompanhar os Pedidos 26/04/2021
de Reconsiderações
Intermediárias.
Acompanhar junto à
Secretaria Acadêmica e
Coordenação Pedagógica os
Pedidos de Reconsiderações

Não finalizado

Não finalizado

Não finalizado
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Viabilizar, em conjunto
com a Equipe Pedagógica,
a promoção de eventos
internos e externos com
fins na formação
profissional dos alunos (h)

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

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

Intermediárias e analisá-los
juntamente com a
Coordenação de Curso e
Docentes.
03/05/2021
07/05/2021

Não finalizado

Viabilizar, em conjunto com
a Equipe Pedagógica, a
promoção de eventos
intraescolares com fins na
formação profissional dos
alunos, tanto na ETEC Sede
quanto nas Classes
Descentralizadas, assim
como gerar mecanismos
para participação dos alunos
em eventos externos
relacionados ao curso que
frequentam. Exemplo:
feiras, campeonatos,
gincanas, semanas
tecnológicas, fóruns e
debates.
03/05/2021
07/05/2021

Não finalizado

Desenvolver oficinas,
dinâmicas de integração e
oportunidades para
intensificar a interrelação
entre aluno/aluno,
aluno/docentes e
aluno/Direção.
03/05/2021

Não finalizado

14/05/2021

Promover, em conjunto com
o ATA e Coordenadores de
Curso, palestras
motivacionais voltadas à
empregabilidade, nos cursos
técnicos, valorizando relatos
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de experiência de ex-alunos
e contato com profissionais
especializados que atuam
nas empresas relacionadas
aos cursos oferecidos.
03/05/2021
14/05/2021

Organizar, em conjunto
com a Coordenação
Pedagógica e Coordenação
de Curso, cronogramas de
atividades para
complementação de
estudos (i)
Organizar, em conjunto com
a Coordenação Pedagógica
e Coordenação de Curso,
cronograma de atividades
para complementação de
estudos e desenvolvimento
das competências previstas
no Plano de Curso.
10/05/2021
21/05/2021
Orientação,
acompanhamento e
avaliação dos resultados
dos Projetos
Interdisciplinares.
Auxiliar a Coordenação
Pedagógica na organização
de projetos
interdisciplinares
desenvolvidos nas
habilitações técnicas
modulares e integradas,
acompanhando, assistindo e
subsidiando os discentes,
mesmo que remotamente.
17/05/2021
21/05/2021
Acompanhar o
desenvolvimento e
resultados das Progressões
Parciais
Mapear, sistematizar,
instruir e avaliar o
desenvolvimento das
Progressões Parciais e suas
contribuições para o
desenvolvimento de
competências nos alunos.
17/05/2021
21/05/2021
Realizar constantes
reuniões com os discentes
buscando feedback do
andamento dos cursos.

Não finalizado

Não finalizado

Não finalizado

Não finalizado
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Acompanhamento dos
projetos definidos no
Plano Plurianual de
Gestão

Acompanhamento de
alunos com necessidade de
encaminhamento para
outros profissionais

Acompanhar a Coordenação
Pedagógica e
Coordenadores de Curso na
condução de reuniões com
discentes buscando
feedback do andamento dos
cursos.
24/05/2021
02/06/2021

Não finalizado

Auxiliar a Coordenação
Pedagógica no
acompanhamento dos
projetos pedagógicos
definidos no Plano
Plurianual de Gestão.
24/05/2021

Não finalizado

28/05/2021

Acompanhamento de
alunos/famílias indicados
pelo grupo de Docentes com
dificuldade de
aprendizagem e/ou
necessidade de
encaminhamentos para
outros profissionais.
07/06/2021
Acompanhar a frequência 24/05/2021
dos alunos,
quinzenalmente.
Promover ações preventivas
com foco na permanência
dos alunos nos cursos; a
partir do monitoramento de
frequências, estabelecer
diálogos constantes com os
alunos com baixo índice de
presenças; disponibilizar
material impresso teórico e
avaliativo àqueles sem
acesso às atividades
virtuais; contatar pais e/ou
responsáveis, quando o
aluno for menor de idade.
24/05/2021
28/05/2021
Participar, com
informações sobre os
alunos, de reuniões de
curso entre os docentes

Não finalizado

Não finalizado
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(e)

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

Participar, com informações
sobre os alunos, de reuniões
de curso entre os docentes e,
por meio de indicadores que
possibilitem monitoramento
do rendimento, frequência e
permanência dos alunos.
24/05/2021
28/05/2021

Não finalizado

Realizar reuniões periódicas
com os alunos de todos os
cursos oferecidos buscando
subsídios para
acompanhamento da
aprendizagem dos alunos,
formação profissional e
cumprimento curricular e,
quando necessário,
encaminhar as indicações
para a Coordenação
Pedagógica, para
orientações junto aos
docentes.
07/06/2021
17/06/2021

Não finalizado

Organizar, em conjunto
com a Coordenação
Pedagógica e Coordenação
de Curso, cronogramas de
atividades para
complementação de
estudos (i)
Organizar, em conjunto com
a Coordenação Pedagógica
e Coordenação de Curso,
cronograma de atividades
para complementação de
estudos e desenvolvimento
das competências previstas
no Plano de Curso.
11/06/2021
Organizar a integração: 07/06/2021
aluno/aluno,
aluno/docentes e
aluno/Direção (g)
Desenvolver oficinas,
dinâmicas de integração e
oportunidades para
intensificar a interrelação
entre aluno/aluno,

Não finalizado
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Reunião DidáticoPedagógica

Acompanhar a
Coordenação Pedagógica
no desenvolvimento de
trabalhos junto aos
docentes referente as
lacunas/dificuldades de
aprendizagem dos alunos.
(b)

aluno/docentes e
aluno/Direção.
12/06/2021

12/06/2021

Não finalizado

Auxiliar a Coordenação
Pedagógica na organização
da reunião com ênfase na
formação dos docentes
quanto a indicação de
recursos pedagógicos
diferenciados em aulas
práticas.
21/06/2021
26/06/2021

Não finalizado

Promover, a partir do
diagnóstico docente,
reuniões, orientações e
acompanhamento junto aos
alunos objetivando
estruturar um plano de ação
para sanar as lacunas de
aprendizagem.
02/07/2021
Acompanhar a frequência 21/06/2021
dos alunos,
quinzenalmente.
Promover ações preventivas
com foco na permanência
dos alunos nos cursos; a
partir do monitoramento de
frequências, estabelecer
diálogos constantes com os
alunos com baixo índice de
presenças; disponibilizar
material impresso teórico e
avaliativo àqueles sem
acesso às atividades
virtuais; contatar pais e/ou
responsáveis, quando o
aluno for menor de idade.
21/06/2021
25/06/2021
Realizar reuniões
periódicas com os alunos
de todos os cursos
oferecidos (f)
Realizar reuniões periódicas

Não finalizado

Não finalizado
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Acompanhamento de
alunos com necessidade de
encaminhamento para
outros profissionais

com os alunos de todos os
cursos oferecidos buscando
subsídios para
acompanhamento da
aprendizagem dos alunos,
formação profissional e
cumprimento curricular e,
quando necessário,
encaminhar as indicações
para a Coordenação
Pedagógica, para
orientações junto aos
docentes.
21/06/2021
25/06/2021

Acompanhamento de
alunos/famílias indicados
pelo grupo de Docentes com
dificuldade de
aprendizagem e/ou
necessidade de
encaminhamentos para
outros profissionais.
26/06/2021
26/06/2021
Dia da Escola-Família.
Desenvolver oficinas,
dinâmicas de integração e
oportunidades para
intensificar a interrelação
entre aluno/aluno,
aluno/docentes,
aluno/direção e família.
06/07/2021
Participação nas Reuniões 05/07/2021
dos Conselhos de Classe
Intermediários e Finais
participativos.
Participação nos Conselhos
de Classe Intermediários
participativos, fazendo
levantamento de dados
referente ao processo de
recuperação contínua.
16/07/2021
Acompanhar os Pedidos 07/07/2021
de Reconsiderações Finais
Acompanhar junto à
Secretaria Acadêmica e
Coordenação Pedagógica os
Pedidos de Reconsiderações
Finais e analisá-los

Não finalizado

Não finalizado

Não finalizado

Não finalizado
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juntamente com a
Coordenação de Curso e
Docentes.
08/07/2021
Reunião de Planejamento 08/07/2021
Auxiliar a Coordenação
Pedagógica na organização
da Reunião de
Planejamento.
23/07/2021
Organizar a integração: 19/07/2021
aluno/aluno,
aluno/docentes e
aluno/Direção (g)
Desenvolver oficinas,
dinâmicas de integração e
oportunidades para
intensificar a interrelação
entre aluno/aluno,
aluno/docentes e
aluno/Direção.
19/07/2021
30/07/2021
Organizar uma busca
ativa junto aos alunos da
Unidade Escolar (d)
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 atividades
remotas, visando minimizar
o risco de abandono desses
discentes.
30/07/2021
Acompanhar a frequência 19/07/2021
dos alunos,
quinzenalmente.
Promover ações preventivas
com foco na permanência
dos alunos nos cursos; a
partir do monitoramento de
frequências, estabelecer
diálogos constantes com os
alunos com baixo índice de
presenças; disponibilizar
material impresso teórico e
avaliativo àqueles sem
acesso às atividades
virtuais; contatar pais e/ou
responsáveis, quando o
aluno for menor de idade.
30/07/2021
Recepcionar os alunos na 19/07/2021

Não finalizado

Não finalizado

Não finalizado

Não finalizado

Não finalizado
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primeira semana do início
das aulas (a)
Recepcionar os alunos
ingressantes, mesmo que
remotamente, esse momento
de acolhimento é de
essencial importância para
que o aluno conheça a
Unidade Escolar, seu curso
e toda a equipe da Etec.
06/08/2021
Ações de apoio aos novos 27/07/2021
alunos.
Ações de apoio aos novos
alunos com dificuldades de
adaptação ou
relacionamento.
27/07/2021
30/07/2021
Realizar reuniões
periódicas com os alunos
de todos os cursos
oferecidos (f)
Realizar reuniões periódicas
com os alunos de todos os
cursos oferecidos buscando
subsídios para
acompanhamento da
aprendizagem dos alunos,
formação profissional e
cumprimento curricular e,
quando necessário,
encaminhar as indicações
para a Coordenação
Pedagógica, para
orientações junto aos
docentes.
31/07/2021
Reunião de Planejamento 31/07/2021
Auxiliar a Coordenação
Pedagógica na organização
da Reunião de
Planejamento.
02/08/2021
13/08/2021
Organizar uma busca
ativa junto aos alunos da
Unidade Escolar (d)
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 atividades
remotas, visando minimizar

Não finalizado

Não finalizado

Não finalizado

Não finalizado
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Acompanhar a
Coordenação Pedagógica
no desenvolvimento de
trabalhos junto aos
docentes referente as
lacunas/dificuldades de
aprendizagem dos alunos.
(b)

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

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

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

o risco de abandono desses
discentes.
02/08/2021
06/08/2021

Não finalizado

Promover, a partir do
diagnóstico docente,
reuniões, orientações e
acompanhamento junto aos
alunos objetivando
estruturar um plano de ação
para sanar as lacunas de
aprendizagem.
03/08/2021
13/08/2021

Não finalizado

Promover, em conjunto com
o ATA e Coordenadores de
Curso, palestras
motivacionais voltadas à
empregabilidade, nos cursos
técnicos, valorizando relatos
de experiência de ex-alunos
e contato com profissionais
especializados que atuam
nas empresas relacionadas
aos cursos oferecidos.
09/08/2021
13/08/2021

Não finalizado

Desenvolver oficinas,
dinâmicas de integração e
oportunidades para
intensificar a interrelação
entre aluno/aluno,
aluno/docentes e
aluno/Direção.
09/08/2021

Não finalizado

13/08/2021
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Acompanhar a Coordenação
Pedagógica e
Coordenadores de Curso na
condução de reuniões com
discentes buscando
feedback do andamento dos
cursos.
14/08/2021
14/08/2021

Auxiliar a Coordenação
Pedagógica na organização
da reunião com ênfase na
formação dos docentes
quanto a indicação de
recursos pedagógicos
diferenciados em aulas
práticas.
27/08/2021
Acompanhar a frequência 16/08/2021
dos alunos,
quinzenalmente.
Promover ações preventivas
com foco na permanência
dos alunos nos cursos; a
partir do monitoramento de
frequências, estabelecer
diálogos constantes com os
alunos com baixo índice de
presenças; disponibilizar
material impresso teórico e
avaliativo àqueles sem
acesso às atividades
virtuais; contatar pais e/ou
responsáveis, quando o
aluno for menor de idade.
26/08/2021
Organizar, em conjunto 16/08/2021
com a Coordenação
Pedagógica e Coordenação
de Curso, cronogramas de
atividades para
complementação de
estudos (i)
Organizar, em conjunto com
a Coordenação Pedagógica
e Coordenação de Curso,
cronograma de atividades
para complementação de
estudos e desenvolvimento
das competências previstas
no Plano de Curso.
16/08/2021
20/08/2021
Acompanhamento de

Não finalizado

Não finalizado

Não finalizado

Não finalizado
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alunos com necessidade de
encaminhamento para
outros profissionais

Acompanhamento dos
projetos definidos no
Plano Plurianual de
Gestão

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

Participar, com
informações sobre os
alunos, de reuniões de
curso entre os docentes
(e)

Acompanhamento de
alunos/famílias indicados
pelo grupo de Docentes com
dificuldade de
aprendizagem e/ou
necessidade de
encaminhamentos para
outros profissionais.
23/08/2021
03/09/2021

Não finalizado

Auxiliar a Coordenação
Pedagógica no
acompanhamento dos
projetos pedagógicos
definidos no Plano
Plurianual de Gestão.
23/08/2021

27/08/2021

Não finalizado

Realizar reuniões periódicas
com os alunos de todos os
cursos oferecidos buscando
subsídios para
acompanhamento da
aprendizagem dos alunos,
formação profissional e
cumprimento curricular e,
quando necessário,
encaminhar as indicações
para a Coordenação
Pedagógica, para
orientações junto aos
docentes.
30/08/2021
31/08/2021

Não finalizado

Participar, com informações
sobre os alunos, de reuniões
de curso entre os docentes e,
por meio de indicadores que
possibilitem monitoramento
do rendimento, frequência e
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Participar, com
informações sobre os
alunos, de reuniões de
curso entre os docentes
(e)

permanência dos alunos.
01/09/2021

03/09/2021

Participar, com informações
sobre os alunos, de reuniões
de curso entre os docentes e,
por meio de indicadores que
possibilitem monitoramento
do rendimento, frequência e
permanência dos alunos.
10/09/2021
Organização de promoção 08/09/2021
de visitas técnicas.
Auxiliar a Coordenação
Pedagógica e
Coordenadores de Curso na
organização e promoção de
visitas técnicas, por meio da
divulgação/acompanhament
o junto ao corpo discente,
com fins na formação
profissional dos alunos.
17/09/2021
Organizar, em conjunto 08/09/2021
com a Coordenação
Pedagógica e Coordenação
de Curso, cronogramas de
atividades para
complementação de
estudos (i)
Organizar, em conjunto com
a Coordenação Pedagógica
e Coordenação de Curso,
cronograma de atividades
para complementação de
estudos e desenvolvimento
das competências previstas
no Plano de Curso.
13/09/2021
17/09/2021
Acompanhamento de
alunos com necessidade de
encaminhamento para
outros profissionais
Acompanhamento de
alunos/famílias indicados
pelo grupo de Docentes com
dificuldade de
aprendizagem e/ou
necessidade de
encaminhamentos para

Não finalizado

Não finalizado

Não finalizado

Não finalizado
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outros profissionais.
24/09/2021
Acompanhar a frequência 13/09/2021
dos alunos,
quinzenalmente.
Promover ações preventivas
com foco na permanência
dos alunos nos cursos; a
partir do monitoramento de
frequências, estabelecer
diálogos constantes com os
alunos com baixo índice de
presenças; disponibilizar
material impresso teórico e
avaliativo àqueles sem
acesso às atividades
virtuais; contatar pais e/ou
responsáveis, quando o
aluno for menor de idade.
17/09/2021
Organizar a integração: 13/09/2021
aluno/aluno,
aluno/docentes e
aluno/Direção (g)
Desenvolver oficinas,
dinâmicas de integração e
oportunidades para
intensificar a interrelação
entre aluno/aluno,
aluno/docentes e
aluno/Direção.
24/09/2021
30/09/2021
Realizar reuniões
periódicas com os alunos
de todos os cursos
oferecidos (f)
Realizar reuniões periódicas
com os alunos de todos os
cursos oferecidos buscando
subsídios para
acompanhamento da
aprendizagem dos alunos,
formação profissional e
cumprimento curricular e,
quando necessário,
encaminhar as indicações
para a Coordenação
Pedagógica, para
orientações junto aos
docentes.
04/10/2021
08/10/2021
Realizar constantes
reuniões com os discentes
buscando feedback do

Não finalizado

Não finalizado

Não finalizado

Não finalizado
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andamento dos cursos.

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

Acompanhar a Coordenação
Pedagógica e
Coordenadores de Curso na
condução de reuniões com
discentes buscando
feedback do andamento dos
cursos.
04/10/2021
08/10/2021

Desenvolver oficinas,
dinâmicas de integração e
oportunidades para
intensificar a interrelação
entre aluno/aluno,
aluno/docentes e
aluno/Direção.
14/10/2021
Participação nas Reuniões 13/10/2021
dos Conselhos de Classe
Intermediários e Finais
participativos.
Participação nos Conselhos
de Classe Intermediários
participativos, fazendo
levantamento de dados
referente ao processo de
recuperação contínua.
29/10/2021
Acompanhar a frequência 18/10/2021
dos alunos,
quinzenalmente.
Promover ações preventivas
com foco na permanência
dos alunos nos cursos; a
partir do monitoramento de
frequências, estabelecer
diálogos constantes com os
alunos com baixo índice de
presenças; disponibilizar
material impresso teórico e
avaliativo àqueles sem
acesso às atividades
virtuais; contatar pais e/ou
responsáveis, quando o
aluno for menor de idade.
18/10/2021
29/10/2021
Acompanhar o
desenvolvimento e
resultados das Progressões
Parciais

Não finalizado

Não finalizado

Não finalizado

Não finalizado
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Acompanhamento de
alunos com necessidade de
encaminhamento para
outros profissionais

Acompanhamento dos
projetos definidos no
Plano Plurianual de
Gestão

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

Mapear, sistematizar,
instruir e avaliar o
desenvolvimento das
Progressões Parciais e suas
contribuições para o
desenvolvimento de
competências nos alunos.
18/10/2021
22/10/2021

Não finalizado

Acompanhamento de
alunos/famílias indicados
pelo grupo de Docentes com
dificuldade de
aprendizagem e/ou
necessidade de
encaminhamentos para
outros profissionais.
18/10/2021
29/10/2021

Não finalizado

Auxiliar a Coordenação
Pedagógica no
acompanhamento dos
projetos pedagógicos
definidos no Plano
Plurianual de Gestão.
18/10/2021

Não finalizado

29/10/2021

Viabilizar, em conjunto com
a Equipe Pedagógica, a
promoção de eventos
intraescolares com fins na
formação profissional dos
alunos, tanto na ETEC Sede
quanto nas Classes
Descentralizadas, assim
como gerar mecanismos
para participação dos alunos
em eventos externos
relacionados ao curso que
frequentam. Exemplo:
feiras, campeonatos,
gincanas, semanas
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Acompanhar os Pedidos
de Reconsiderações
Intermediárias

Orientação,
acompanhamento e
avaliação dos resultados
dos Projetos
Interdisciplinares.

tecnológicas, fóruns e
debates.
18/10/2021

22/10/2021

Não finalizado

Acompanhar junto à
Secretaria Acadêmica e
Coordenação Pedagógica os
Pedidos de Reconsiderações
Intermediárias e analisá-los
juntamente com a
Coordenação de Curso e
Docentes.
18/10/2021
29/10/2021

Não finalizado

Auxiliar a Coordenação
Pedagógica na organização
de projetos
interdisciplinares
desenvolvidos nas
habilitações técnicas
modulares e integradas,
acompanhando, assistindo e
subsidiando os discentes,
mesmo que remotamente.
18/10/2021
27/10/2021

Não finalizado

Organizar, em conjunto
com a Coordenação
Pedagógica e Coordenação
de Curso, cronogramas de
atividades para
complementação de
estudos (i)
Organizar, em conjunto com
a Coordenação Pedagógica
e Coordenação de Curso,
cronograma de atividades
para complementação de
estudos e desenvolvimento
das competências previstas
no Plano de Curso.
21/10/2021
27/10/2021
Realizar reuniões
periódicas com os alunos
de todos os cursos
oferecidos (f)
Realizar reuniões periódicas
com os alunos de todos os
cursos oferecidos buscando

Não finalizado
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Participar, com
informações sobre os
alunos, de reuniões de
curso entre os docentes
(e)

Participar, com
informações sobre os
alunos, de reuniões de
curso entre os docentes
(e)

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

subsídios para
acompanhamento da
aprendizagem dos alunos,
formação profissional e
cumprimento curricular e,
quando necessário,
encaminhar as indicações
para a Coordenação
Pedagógica, para
orientações junto aos
docentes.
25/10/2021

27/10/2021

Não finalizado

Participar, com informações
sobre os alunos, de reuniões
de curso entre os docentes e,
por meio de indicadores que
possibilitem monitoramento
do rendimento, frequência e
permanência dos alunos.
29/10/2021
29/10/2021

Não finalizado

Participar, com informações
sobre os alunos, de reuniões
de curso entre os docentes e,
por meio de indicadores que
possibilitem monitoramento
do rendimento, frequência e
permanência dos alunos.
03/11/2021
12/11/2021

Não finalizado

Promover, em conjunto com
o ATA e Coordenadores de
Curso, palestras
motivacionais voltadas à
empregabilidade, nos cursos
técnicos, valorizando relatos
de experiência de ex-alunos
e contato com profissionais
especializados que atuam
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nas empresas relacionadas
aos cursos oferecidos.
06/11/2021
06/11/2021

Não finalizado

Auxiliar a Coordenação
Pedagógica na organização
da reunião com ênfase na
formação dos docentes
quanto a indicação de
recursos pedagógicos
diferenciados em aulas
práticas.
08/11/2021
19/11/2021

Não finalizado

Organizar, em conjunto
com a Coordenação
Pedagógica e Coordenação
de Curso, cronogramas de
atividades para
complementação de
estudos (i)
Organizar, em conjunto com
a Coordenação Pedagógica
e Coordenação de Curso,
cronograma de atividades
para complementação de
estudos e desenvolvimento
das competências previstas
no Plano de Curso.
12/11/2021
Organizar a integração: 08/11/2021
aluno/aluno,
aluno/docentes e
aluno/Direção (g)
Desenvolver oficinas,
dinâmicas de integração e
oportunidades para
intensificar a interrelação
entre aluno/aluno,
aluno/docentes e
aluno/Direção.
16/11/2021
19/11/2021
Acompanhamento de
alunos com necessidade de
encaminhamento para
outros profissionais
Acompanhamento de
alunos/famílias indicados
pelo grupo de Docentes com
dificuldade de
aprendizagem e/ou
necessidade de
encaminhamentos para
outros profissionais.

Não finalizado

Não finalizado
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26/11/2021
Acompanhar a frequência 16/11/2021
dos alunos,
quinzenalmente.
Promover ações preventivas
com foco na permanência
dos alunos nos cursos; a
partir do monitoramento de
frequências, estabelecer
diálogos constantes com os
alunos com baixo índice de
presenças; disponibilizar
material impresso teórico e
avaliativo àqueles sem
acesso às atividades
virtuais; contatar pais e/ou
responsáveis, quando o
aluno for menor de idade.
20/11/2021
20/11/2021
Dia da Escola-Família.
Desenvolver oficinas,
dinâmicas de integração e
oportunidades para
intensificar a interrelação
entre aluno/aluno,
aluno/docentes,
aluno/direção e família.
22/11/2021
30/11/2021
Realizar reuniões
periódicas com os alunos
de todos os cursos
oferecidos (f)
Realizar reuniões periódicas
com os alunos de todos os
cursos oferecidos buscando
subsídios para
acompanhamento da
aprendizagem dos alunos,
formação profissional e
cumprimento curricular e,
quando necessário,
encaminhar as indicações
para a Coordenação
Pedagógica, para
orientações junto aos
docentes.
01/12/2021
10/12/2021
Acompanhar a
Coordenação Pedagógica
no desenvolvimento de
trabalhos junto aos
docentes referente as
lacunas/dificuldades de
aprendizagem dos alunos.

Não finalizado

Não finalizado

Não finalizado

Não finalizado
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(b)
Promover, a partir do
diagnóstico docente,
reuniões, orientações e
acompanhamento junto aos
alunos objetivando
estruturar um plano de ação
para sanar as lacunas de
aprendizagem.
04/12/2021
Reunião de Planejamento 04/12/2021
Auxiliar a Coordenação
Pedagógica na organização
da Reunião de
Planejamento.
17/12/2021
Acompanhar a frequência 06/12/2021
dos alunos,
quinzenalmente.
Promover ações preventivas
com foco na permanência
dos alunos nos cursos; a
partir do monitoramento de
frequências, estabelecer
diálogos constantes com os
alunos com baixo índice de
presenças; disponibilizar
material impresso teórico e
avaliativo àqueles sem
acesso às atividades
virtuais; contatar pais e/ou
responsáveis, quando o
aluno for menor de idade.
18/12/2021
Reunião de Planejamento 18/12/2021
Auxiliar a Coordenação
Pedagógica na organização
da Reunião de
Planejamento.
30/12/2021
Elaboração do Relatório 20/12/2021
Final.
Elaboração do Relatório
Final de avaliação do
projeto.
21/12/2021
Participação nas Reuniões 20/12/2021
dos Conselhos de Classe
Intermediários e Finais
participativos.
Participação nos Conselhos
de Classe Intermediários
participativos, fazendo
levantamento de dados
referente ao processo de

Não finalizado

Não finalizado

Não finalizado

Não finalizado

Não finalizado
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Acompanhar os Pedidos
de Reconsiderações Finais

recuperação contínua.
22/12/2021

31/12/2021

Não finalizado

Acompanhar junto à
Secretaria Acadêmica e
Coordenação Pedagógica os
Pedidos de Reconsiderações
Finais e analisá-los
juntamente com a
Coordenação de Curso e
Docentes.
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