Projeto de Coordenação Pedagógica da ETEC Dr. Demétrio Azevedo
Junior - 2021
Cadastrado em: 03/12/2020
Unidade:
Responsável: RITA APARECIDA NAVARRO
Início do projeto: 01/02/2021
Término do projeto: 31/01/2022
Tipo de projeto: HAEC (com gratificação) - Coordenação Pedagógica
Horas: 40 (O responsável solicitou HAE)

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

Objetivo/Metas

Meta: Orientar e acompanhar os projetos dos Coordenadores Pedagógicos e Orientadores Educacionais, com foco
nos recursos pedagógicos diferenciados utilizados nas aulas práticas de 100% dos cursos modulares noturnos,
visando a melhoria do sucesso escolar, do Estado, em 10%, em relação ao ano de 2020.
Objetivo Geral
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Orientar os docentes na aplicação de recursos pedagógicos diferenciados utilizados nas aulas práticas, fomentando
a recuperação das lacunas de aprendizagem, de todas as turmas da Unidade Escolar, porém para acompanhamento
sistematizado do projeto serão consideradas as turmas ofertadas na Sede e nas Classes Descentralizadas do
período noturno, visando a melhoria do sucesso escolar, do Estado, em 10%, em relação ao ano de 2020.
Objetivos Específicos
A) Melhorar o sucesso escolar em 10%, em relação ao ano de 2020, dos cursos oferecidos no período
noturno, na ETEC 050 - Sede e na Classe Descentralizada EE Otávio Ferrari.
B) Apresentar aos professores recursos pedagógicos diferenciados que promovam métodos, técnicas
e estratégias a serem aplicados nas aulas práticas.
C) Acompanhar, continuamente, o processo de ensino-aprendizagem, com ações pedagógicas
prioritárias na recuperação das lacunas de aprendizagem, visando a construção das competências
previstas no Plano de Curso.
D) Monitorar, analisar e interpretar resultados das avaliações aplicadas, assegurando sua elaboração
para verificação do desenvolvimento de competências e habilidades previstas nos Planos de Curso.
E) Estimular maior envolvimento dos docentes e coordenadores no estudo do Plano de Curso para
promover práticas docentes estimulando a interdisciplinaridade, valorizando o protagonismo do aluno,
o trabalho em equipe, a pesquisa e o desenvolvimento de habilidades sociais e profissionais,
avaliação por competência e recuperação contínua.
F) Promover junto com os coordenadores de curso uma capacitação específica para a elaboração de
POAD, identificando com os docentes os recursos pedagógicos diferenciados a serem utilizados nas
aulas práticas, os instrumentos de avaliação aplicados para construir as competências técnicas e
sociais desenvolvidas.
G) Buscar a excelência da qualidade de ensino, através da formação continuada para os docentes
com foco na definição e utilização de recursos pedagógicos diferenciados - métodos, técnicas,
estratégias - para aulas práticas, bem como na avaliação por competências, recuperação contínua e
reflexão sobre suas práticas e trabalho diário.

Justificativa

A ETEC Dr. Demétrio Azevedo Junior se destaca na região Sudoeste Paulista por apresentar bons resultados na
formação profissional.
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.
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
3º
4º

40

10

30

32
24

09
02

23
22

Técnico em Metalurgia

Técnico em Mineração

1º
2º
3º

Quadro comparativo do 1º e 2º Semestre 2020
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CURSO

Técnico em
Administração

1º SEMESTRE/2020
SÉRIE/MÓD MATRICULADOS CONCLUINTE
S
1º

40

19

EVASÃ
O
52,5%

2º

Técnico em
Informática

Técnico em
Edificações

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

1º

4

1º

2º

32

14

56,25%

2º
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3º

Técnico em
Eletrotécnica

23

19

17,39%

1º

Técnico em
Metalurgia

1

1º

4

2º

35

33

5,71%

2º

3º

34

28

17,64%

3º

3

4º

2

4º

Técnico em
Enfermagem

3º

1º

40

35

12,5%

1º

4

2º

40

0

PENDEN
TE

2º

3

3º

36

26

PENDEN
TE

3º

4

4º

35

5

PENDEN
TE

4º

2

1º

2º

1º

31

26

16,12%

2º
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Técnico em
Mineração

Técnico em
Nutrição e
Dietética

Técnico em
Química

3º

3º

2

1º

1º

4

2º

35

22

37,14%

2º

3º

27

13

51,85%

3º

3

1º

40

17

57,5%

1º

4

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
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Com o impacto da COVID-19, a partir de meados de março de 2020, prefeitos e governadores determinaram a
suspensão de aulas presenciais, as quais passaram a ser remotas nas redes pública e privada. Os desafios
impostos resultaram no processo de adaptação e exploração de novas capacidades para docentes e discentes, bem
como promoveu a continuidade dos estudos mediado por tecnologia. O Plano de Trabalho Docente cedeu espaço
para o Plano de Orientação para Aprendizagem a Distância (POAD), o qual previa atividades quinzenais para os
alunos no 1º semestre e alterado para mensais no 2º semestre. Os docentes e os alunos vivenciaram a realidade de
aprendizagem remota, através da plataforma TEAMS. Diversas alterações nas atividades da escola foram
realizadas o que ocasionou a necessidade de organizá-las, embasados nas principais legislações e orientações que
regulamentaram o atual momento.
As principais dificuldades apresentadas pelos alunos nesse período foram: dificuldades no acesso a Plataforma
TEAMS, não ter internet, não se adaptar as aulas remotas, cansaço, preferir as aulas presenciais, doenças em
família, etc.
O presente projeto vem ao encontro dessas fragilidades e busca aprimorar o processo de ensino através da
formação continuada dos docentes com foco nos recursos pedagógicos diferenciados utilizados nas aulas práticas
de 100% dos cursos modulares noturnos, da Sede e das Classes Descentralizadas, visando a melhoria do sucesso
escolar, do Estado, em 10%, em relação ao ano de 2020, conforme disposto no Memorando nº 044/2020
Cetec/GSE/Geped - Assunto: Subsídios para elaboração dos Projetos de Coordenação Pedagógica e de Orientação
e Apoio Educacional de 2021.

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

ETEC Dr. Demétrio Azevedo Junior – Itapeva/SP

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

Módulo

Técnico em Desenvolvimento de
Sistemas

1º
2º
3º

Técnico em Edificações

Matriculado Desistente/Retido Concluinte
s
40
34
32

17
17
10

23
17

22

Evasão

42,5%
50%
31,25%

1º
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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%

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%

Técnico em Eletrotécnica

Técnico em Metalurgia

Técnico em Mineração

SOMATÓRIA GERAL

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

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%

Técnico em Eletrotécnica

Matriculado Desistente/Retido Concluintes
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Evasão

Técnico em Metalurgia

1º
2º
3º

26

09

17

34,61%

1º
2º
3º

40

20

20

50%

31

15

16

48,39%

Técnico em Nutrição e Dietética

1º
2º
3º

40
26
19

21
11
06

19
15
13

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

Técnico em Química

1º
2º
3º
4º

40

10

30

25%

32
24

09
02

23
22

28,12%
8,34%

526

186

340

35,36%

Técnico em Mineração

SOMATÓRIA GERAL

Classe Descentralizada – EE Otávio Ferrari – Itapeva – SP

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

Módulo

Técnico em Administração

1º
2º
3º

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

Evasão
30%
36,84%
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Técnico em Informática

2º

SOMATÓRIA GERAL

26

08

18

30,76%

85

27

58

31,76%

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
2ª

X
X

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

1º
2º

X
X

X
X

Técnico em Desenvolvimento de sistemas

X
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3º
Técnico em Edificações

X

1º
2º
3º

Técnico em Eletrotécnica

X
X
X

1º
2º
3º
4º

Técnico em Enfermagem

Técnico em Informática

Técnico em Metalurgia

X
X

1º
2º
3º
4º

X
X
X
X

1º
3º

X
X
X
X
X
X

1º
2º
3º

Técnico em Química

X
X
X

1º
2º
3º

Técnico em Nutrição e Dietética

X
X
X

X

1º
2º

Técnico em Mineração

X

X
X
X

1º
2º
3º
4º

X
X

X
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

Matriculados

Permaneceram

Curso

Perdas

Mod

1º Semestre

Matriculados Permane
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Técnico em
Desenvolviment
o de Sistemas

1º

40

37

3

2º

32

38

+6

Técnico em
Edificações

2º

35

30

5

3º

26

19

7

2º

34

31

3

3º

40

40

0

2º

39

24

15

3º

24

20

4

2º

37

35

2

3º

35

31

4

Técnico em
Metalurgia
Técnico em
Eletrotécnica
Técnico em
Mineração

Técnico em
Química

o de Sistemas
Desenvolviment
Técnico em

Técnico em
Edificações

Técnico em
Metalurgia
Técnico em
Eletrotécnica
Técnico em
Mineração

Técnico em
Química

1º

40

23

2º

34

23

2º

34

14

3º

24

19

2º

33

26

3º

34

28

2º

36

22

3º

28

13

2º

32

26

3º

32

24

Análise do Projeto de Coordenação Pedagógica – 2º Semestre 2020

Curso

Mod

Organização do Projeto

Curso

Matriculados

Permaneceram

Perdas

Técnico em
Desenvolviment
o de Sistemas

1º

40

37

3

2º

32

38

+6

Técnico em
Edificações

1º

40

33

7

3º

26

19

7

3º

31

29

2

Técnico em
Metalurgia

Mod

2º Semestre

Matriculados Permane
Técnico em
Desenvolviment
o de Sistemas

1º

40

29

2º

27

12

Técnico em
Edificações

1º

40

22

3º

17

13

3º

26

17

Técnico em
Metalurgia
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Técnico em
Eletrotécnica

Técnico em
Mineração
Técnico em
Química

1º

40

37

3

3º

40

40

0

3º

24

20

4

3º

35

31

4

4º

23

23

0

Técnico em
Eletrotécnica

Técnico em
Mineração
Técnico em
Química

1º

40

31

3º

35

21

3º

31

16

3º

32

23

4º

24

22

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

perspectiva,
o presente
projeto
se justifica,
considerando
o papel
do Coordenador
Pedagógico
NestaNesta
perspectiva,
o presente
projeto
se justifica,
considerando
o papel
do Coordenador
Pedagógico
e as e as
necessidades
Instituição
especial
Discente,
constata-se
necessário
trabalho
eficiente
e eficaz
necessidades
dada
Instituição
emem
especial
dodo
Discente,
constata-se
necessário
umum
trabalho
eficiente
e eficaz
emem
conjunto com
com os
os atores
atores do
do processo
processo de
de ensino
ensino ee aprendizagem,
aprendizagem, uma
uma vez
vez que
que oo papel
papel do
do coordenador
coordenador pedagógico
pedagógico
conjunto
implica
articular
estes
envolvidos
direcionando
e confluindo
esforços
para
obtenção
uma
educação
implica
emem
articular
estes
envolvidos
direcionando
e confluindo
esforços
para
obtenção
de de
uma
educação
de de
maior qualidade, satisfação discente, comprometimento docente e consequente permanência do aluno.

Metodologia

A metodologia de desenvolvimento deste projeto focará na coleta, na sistematização, na análise das informações
da Unidade Escolar e na proposição de ações coletivas, baseadas nas demandas do corpo docente e discente, da
Orientação Educacional, da Coordenação de Curso, da Direção da Unidade e da CETEC com base nos
cursos/módulos do período noturno:
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1 - Avaliação Diagnóstica visando conhecer as lacunas de aprendizagem
2 - Análise dos POADS em consonância com os registros dos Diários da Classe, quinzenalmente (Programa
NSA);
3 - Reunião, quinzenalmente, com cada coordenador de curso para estudo dos POADS (Programa NSA);
4 - Estudo dos POADS nas reuniões de curso, sendo uma por bimestre, a fim de elaborar de Projetos
Interdisciplinares com o desenvolvimento das competências técnicas e sociais;
5 - Levantamento de Dados
Questionário aplicado aos alunos, bimestralmente. Tema: Avaliação do processo de ensino e
aprendizagem (Questões fechadas sobre: didática do professor, metodologias aplicadas por componente
curricular, instrumentos de avaliação e recuperação contínua). Essa atividade será realizada com a parceria
da Orientadora Educacional.
Nos meses de Abril e Junho (1º semestre) e Setembro e Novembro (2º semestre) aplicaremos aos alunos
questionário para analisar o processo de ensino e aprendizagem, bem como os resultados alcançados após
as intervenções.
Análise das Fichas de Desempenho e dos instrumentos de avaliação aplicados, bimestralmente, em
consonância com os registros nos Diários da Classe, POADS e Plano de Curso.
Mapear, sistematizar, instruir e avaliar o desenvolvimento das Progressões Parciais e de alunos em em
condições especiais de estudos (Licença Gestante, Enfermo e Guarda Religiosa).

Ações de Monitoramento
Monitorar e interpretar os resultados das formações continuadas dos docentes realizadas nas reuniões pedagógicas
e de curso.
Acompanhar e avaliar os resultados dos projetos interdisciplinares desenvolvidos nas habilitações técnicas
modulares dos cursos objeto de estudos.

Ações de Devolutiva
As devolutivas serão repassadas aos coordenadores através de planilhas, gráficos e e-mails para estudos em
reuniões de cursos.
Acompanhar a Orientadora Educacional nas rodas de conversa com os alunos, apresentar as sugestões das turmas
colhidas através dos questionários aplicados, a fim de ouvi-los em suas inquietudes e buscar a melhoria da
qualidade de ensino.

Ações de Intervenção
Os resultados que apresentam necessidades de intervenção serão trabalhados junto com os docentes,

15 / 35

individualmente, através de replanejamento.
Oferecer palestras, cursos, oficinas com a aplicação de metodologias ativas, a fim de fomentar a recuperação das
lacunas de aprendizagem, visando a construção das competências previstas no Plano de Curso, com foco nos
recursos pedagógicos diferenciados utilizados nas aulas práticas
Essas atividades estão programadas ao longo do ano letivo nas reuniões de curso e pedagógicas.

Resultados esperados

RESULTADOS ESPERADOS
Ao término da execução do projeto espera-se ter recuperado as lacunas de aprendizagem dos alunos na construção
das competências previstas no Plano de Curso, dos cursos modulares noturnos, da Sede e das Classes
Descentralizadas, visando a melhoria do sucesso escolar, do Estado, em 10%, em relação ao ano de 2020.
A) Ter aumentado em 10%, em relação ao ano 2020, o sucesso escolar dos alunos dos cursos
técnicos matriculados no período noturno na ETEC 050 - Sede e na Classe Descentralizada EE
Otávio Ferrari.
B) 100% dos docentes aplicarem métodos, técnicas e estratégias diferenciadas nas aulas práticas.
C) 100% dos alunos ter construído as competências previstas no Plano de Curso, através das ações
realizadas na recuperação das lacunas de aprendizagem.
D) 100% dos cursos oferecidos no período noturno na ETEC 050 - Sede e na Classe Descentralizada
EE Otávio Ferrari ter construído o portfólio por curso/módulo com os registros das atividades
desenvolvidas, avaliação dos resultados e as competências desenvolvidas em consonância com o
Plano de Curso.
E) Realizado nas 4 Reuniões Pedagógicas capacitação docente sobre a avaliação por competência,
práticas docentes interdisciplinares com oficinas para criar materiais didáticos, Palestras Técnicas e a
apresentação dos resultados na EXPOTEC - Práticas Inovadoras.
F) 100% docentes serem capacitados pelos coordenadores de curso e coordenadora pedagógica
quanto a elaboração dos POADs.
G) 100% dos docentes ter participado dos cursos/atividades de formação continuada, bem como 15% dos alunos
dos cursos noturno da ETEC 050 – Sede e da Classe Descentralizada EE Otávio Ferrari ser inserido no Mercado
de trabalho no 1º e 2º semestre 2021.

Atividades
Título
INÍCIO DAS
ATIVIDADES
ESCOLARES - 1º
SEMESTRE 2021

Início
03/02/2021

Fim
05/02/2021

Status
Não finalizado

A semana de 03 a 05 análise dos pedidos de
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ENTREGA DE POAD 1ª

REUNIÃO DE
PLANEJAMENTO

reconsideração dos
resultados dos Conselhos de
Classe Finais, organização
do acolhimento dos alunos,
estudos dos Planos de
Curso, estudos dos
resultados finais, orientação
na elaboração de POADs,
etc.
03/02/2021
13/02/2021

Não finalizado

ORIENTAÇÃO E
ACOMPANHAMENTO
DA ENTREGA DO 1º
POAD
06/02/2021

Não finalizado

06/02/2021

Promover, nas reuniões de
planejamento, rodas de
estudos sobre os Planos de
Curso, visando a elaboração
de projetos
interdisciplinares que
incentivem a participação
ativa dos alunos, o trabalho
em equipe, a pesquisa e o
desenvolvimento das
competências técnicas e
socioemocionais. Promover
estratégias de recuperação
contínua Organizar
formação continuada para
os docentes com foco na
definição e utilização de
recursos pedagógicos
diferenciados - métodos,
técnicas, estratégias - para
aulas práticas, bem como na
avaliação por competências,
recuperação contínua e
reflexão sobre suas práticas
e trabalho diário. Promover,
em conjunto com a equipe
escolar, o gerenciamento e
análise de resultados dos
projetos pedagógicos
previstos no Plano
Plurianual de Gestão.
19/02/2021
Acompanhar a frequência 08/02/2021
dos alunos,

Não finalizado
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quinzenalmente
Acompanhar junto com a
Orientadora Educacional a
frequência dos alunos no
curso e propor medidas para
aumentar a permanência
deles nas aulas.
19/02/2021
Recepcionar os alunos na 08/02/2021
primeira semana do início
das aulas
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.
Essa atividade será
desenvolvida junto com os
coordenadores de curso,
orientadora educacional,
docentes e funcionários da
ETEC. Apresentação dos
professores e funcionários
da ETEC, visita aos
laboratórios, setores
administrativos da ETEC,
salas de aulas, biblioteca,
sala de coordenação etc.
Aula Inaugural com o
Diretor da ETEC e equipe
gestora.
17/02/2021
17/02/2021
REUNIÃO DE
PLANEJAMENTO
Reestruturar e aprofundar o
conhecimento docente
quanto a estratégias de
recuperação da
aprendizagem, por meio de
orientação,
acompanhamento e
formação, alinhando a
prática às normas
institucionais e,
devidamente, expressas nos
Planos de Curso. Organizar
formação continuada para
os docentes com foco na
definição e utilização de

Não finalizado

Não finalizado
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recursos pedagógicos
diferenciados - métodos,
técnicas, estratégias - para
aulas práticas, bem como na
avaliação por competências,
recuperação contínua e
reflexão sobre suas práticas
e trabalho diário. Promover,
em conjunto com a equipe
escolar, o gerenciamento e
análise de resultados dos
projetos pedagógicos
previstos no Plano
Plurianual de Gestão.
Elaboração do Projeto
Politico Pedagógico da
ETEC 050 - 2021.
05/03/2021
Acompanhar a frequência 22/02/2021
dos alunos,
quinzenalmente
Acompanhar junto a
Orientação Educacional a
frequência dos alunos no
curso e propor medidas para
aumentar a permanência
deles nas aulas.
05/03/2021
Organizar uma avaliação 22/02/2021
diagnóstica
Organizar uma avaliação
diagnóstica, visando
conhecer as possíveis
lacunas de aprendizagem
19/03/2021
Acompanhar a frequência 08/03/2021
dos alunos,
quinzenalmente
Acompanhar junto com a
Orientadora Educacional a
frequência dos alunos e
buscar a permanência dos
mesmos nos cursos.
12/03/2021
REUNIÃO DE CURSO 08/03/2021
Trabalhar, junto aos
docentes, as lacunas/
dificuldades de
aprendizagem dos alunos
Indicar recursos
pedagógicos diferenciados a
serem utilizados nas aulas
práticas, visando que essas
estejam presentes nos

Não finalizado

Não finalizado

Não finalizado

Não finalizado
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Aplicação da Prova
Diagnóstica e Compilação
dos dados

POADs. Orientação quanto
a elaboração de avaliações
adequadas Promover
estratégias de recuperação
contínua Auxiliar na
organização de reuniões de
curso entre os docentes e
coordenadores para troca de
experiências quanto ao uso
de recursos pedagógicos
diferenciados para aulas
práticas. Elaboração de
projetos interdisciplinares,
por curso, para compor o
Projeto Político Pedagógico
da ETEC - Fortalecendo as
Práticas Pedagógicas.
22/03/2021
31/03/2021

Aplicação da prova
diagnóstica para os alunos
dos 1ºs Módulos - Cursos
Semestrais e 1ªs séries Cursos Anuais. Os
resultados serão
apresentados aos docentes
nas reuniões de curso, com
a finalidade de promover o
nivelamento da turma,
através da recuperação.
01/04/2021
Acompanhar a frequência 22/03/2021
dos alunos,
quinzenalmente
Acompanhar junto a
Orientação Educacional a
frequência dos alunos no
curso e propor medidas para
aumentar a permanência dos
alunos nas aulas.
16/04/2021
Acompanhar a frequência 05/04/2021
dos alunos,
quinzenalmente
Acompanhar junto com a
Orientadora Educacional a
frequência dos alunos nas
aulas e buscar a
permanência dos mesmos
nos cursos.
10/04/2021
10/04/2021
REUNIÃO

Não finalizado

Não finalizado

Não finalizado

Não finalizado
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PEDAGÓGICA
Oficina - recursos didáticos
Reestruturar e aprofundar o
conhecimento docente
quanto a estratégias de
recuperação da
aprendizagem, por meio de
orientação,
acompanhamento e
formação, alinhando a
prática às normas
institucionais e,
devidamente, expressas nos
Planos de Curso. Organizar
formação continuada para
os docentes com foco na
definição e utilização de
recursos pedagógicos
diferenciados - métodos,
técnicas, estratégias - para
aulas práticas, bem como na
avaliação por competências,
recuperação contínua e
reflexão sobre suas práticas
e trabalho diário.
Apresentação do Plano
Plurianual de Gestão 2021 a
2025 e os projetos inseridos
por curso, a fim de que
todos os docentes o
conheçam e acompanhem o
desenvolvimento das
atividades previstas e as
metas a serem alcançadas.
Monitorar e interpretar os
resultados de formações
continuadas de docentes.
15/04/2021
ENTREGA DE POAD - 2º 15/04/2021
ORIENTAR NA
ELABORAÇÃO E
ACOMPANHAMENTO
DA ENTREGA DO 2º
POAD
22/04/2021
24/04/2021
REUNIÃO DE
CONSELHO DE CLÁSSE
INTERMEDIÁRIO
ACOMPANHAMENTO
DO RENDIMENTO
ESCOLAR DOS ALUNOS
Monitorar, analisar e

Não finalizado

Não finalizado
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interpretar resultados das
avaliações aplicadas,
assegurando sua elaboração
para verificação do
desenvolvimento de
competências e habilidades
previstas nos Planos de
Curso.
07/05/2021
Acompanhar a frequência 26/04/2021
dos alunos,
quinzenalmente
Acompanhar junto a
Orientação Educacional a
frequência dos alunos no
curso e propor medidas para
aumentar a permanência dos
alunos nas aulas.
26/04/2021
30/04/2021
Acompanhamento das
solicitações de
reconsideração dos
resultados do Conselho de
Classe Intermediário
Análise dos requerimentos
solicitando reconsideração
dos resultados do Conselho
de Classe Intermediário
03/05/2021
07/05/2021
SEMANA PAULO
FREIRE
ATIVIDADES
INTERDISCIPLINARES
04/05/2021
04/05/2021
Reunião de Pais ou
Responsáveis
Acompanhar a Orientadora
Educacional,
Coordenadores de Curso,
Docentes e Pais ou
Responsáveis na reunião de
curso.
14/05/2021
Reunião com os Discentes 10/05/2021
Acompanhar o Diretor da
ETEC e a Orientadora
Educacional na reunião com
os representantes de turmas
para ouvi-los em suas
indagações, bem como
orientá-los no processo de
ensino e aprendizagem e
procedimentos
administrativos..
21/05/2021
Acompanhar a frequência 10/05/2021

Não finalizado

Não finalizado

Não finalizado

Não finalizado

Não finalizado

Não finalizado
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dos alunos,
quinzenalmente
Acompanhar a frequência
dos alunos junto com a
Orientadora Educacional e
propor medidas pra a
permanência deles nos
cursos.
02/06/2021
Acompanhar a frequência 24/05/2021
dos alunos,
quinzenalmente
Acompanhar junto a
Orientação Educacional a
frequência dos alunos no
curso e propor medidas para
aumentar a permanência dos
alunos nas aulas.
28/05/2021
REUNIÃO DE CURSO 24/05/2021
Trabalhar, junto aos
docentes, as lacunas/
dificuldades de
aprendizagem dos alunos
Indicar recursos
pedagógicos diferenciados a
serem utilizados nas aulas
práticas, visando que essas
estejam presentes nos
POADs. Orientação quanto
a elaboração de avaliações
adequadas Auxiliar na
organização de reuniões de
curso entre os docentes e
coordenadores para troca de
experiências quanto ao uso
de recursos pedagógicos
diferenciados para aulas
práticas
18/06/2021
Acompanhar a frequência 07/06/2021
dos alunos,
quinzenalmente
Acompanhar a frequência
dos alunos junto com a
Orientadora Educacional e
propor medidas para a
permanência deles nos
cursos.
12/06/2021
12/06/2021
REUNIÃO
PEDAGÓGICA
Elaboração do Workshop
Reestruturar e aprofundar o

Não finalizado

Não finalizado

Não finalizado

Não finalizado
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conhecimento docente
quanto a estratégias de
recuperação da
aprendizagem, por meio de
orientação,
acompanhamento e
formação, alinhando a
prática às normas
institucionais e,
devidamente, expressas nos
Planos de Curso. Organizar
formação continuada para
os docentes com foco na
definição e utilização de
recursos pedagógicos
diferenciados - métodos,
técnicas, estratégias - para
aulas práticas, bem como na
avaliação por competências,
recuperação contínua e
reflexão sobre suas práticas
e trabalho diário. Monitorar
e interpretar os resultados
de formações continuadas
de docentes. Análise dos
projetos inseridos no PPG
2021 a 2025 e
encaminhamentos.
02/07/2021
Acompanhar a frequência 21/06/2021
dos alunos,
quinzenalmente
Acompanhar junto a
Orientação Educacional a
frequência dos alunos no
curso e propor medidas para
aumentar a permanência dos
alunos nas aulas.
26/06/2021
26/06/2021
Dia da Escola-Família
Sábado Letivo referente a
22/04/2021. Organizar
atividades junto com os
coordenadores de curso,
orientadora educacional e
docentes para receber a
família dos alunos na
ETEC. Apresentação do
Plano Plurianual de Gestão
aos pais ou responsáveis.
06/07/2021
CONSELHO DE CLASSE05/07/2021
INTERMEDIÁRIO

Não finalizado

Não finalizado

Não finalizado
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(CURSOS ANUAIS) E
CONSELHO DE CLASSE
FINAL (CURSOS
SEMESTRAIS)
ACOMPANHAMENTO E
ANÁLISE DO
RENDIMENTO ESCOLAR
DOS ALUNOS Monitorar,
analisar e interpretar
resultados das avaliações
aplicadas, assegurando sua
elaboração para verificação
do desenvolvimento de
competências e habilidades
previstas nos Planos de
Curso.
07/07/2021
16/07/2021
PEDIDO DE
RECLASSIFICAÇÃO
FINAL - CURSOS
SEMESTRAIS
ACOMPANHAR COM O
DIRETOR ACADÊMICO
OS PEDIDOS DE
RECLASSIFICAÇÃO
INSTRUINDO O
PROCESSO COM OS
DOCUMENTOS
PERTINENTES PARA
ANÁLISE POSTERIOR
DO CONSELHO DE
CLASSE.
22/07/2021
Análise dos resultados - 1º 07/07/2021
Semestre 2021 - Plano
Plurianual de Gestão
Promover, em conjunto com
a equipe escolar, o
gerenciamento e análise de
resultados dos projetos
pedagógicos previstos no
Plano Plurianual de Gestão.
07/07/2021
12/07/2021
PEDIDO DE
RECONSIDERAÇÃO
DOS RESULTADOS CONSELHO
INTERMEDIÁRIO - 1º
SEMESTRE - CURSOS
ANUAIS
ORGANIZAR O
EXPEDIENTE JUNTO
COM O DIRETOR

Não finalizado

Não finalizado

Não finalizado
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ACADÊMICO,
REFERENTE A
SOLICITAÇÃO DO
ALUNO/RESPONSÁVEL
PARA ANÁLISE
POSTERIOR DO
CONSELHO DE CLASSE.
07/07/2021
Participar da Reunião de 07/07/2021
Atribuição de Aulas
Participação junto com a
Direção na Reunião de
Atribuição de aulas e
contribuir com a elaboração
dos horários das aulas
observando os aspectos
pedagógicos
08/07/2021
08/07/2021
REUNIÃO DE
PLANEJAMENTO
Organizar formação
continuada para os docentes
com foco na definição e
utilização de recursos
pedagógicos diferenciados métodos, técnicas,
estratégias - para aulas
práticas, bem como na
avaliação por competências,
recuperação contínua e
reflexão sobre suas práticas
e trabalho diário. Promover,
em conjunto com a equipe
escolar, o gerenciamento e
análise de resultados dos
projetos pedagógicos
previstos no Plano
Plurianual de Gestão.
30/07/2021
Recepcionar os alunos na 19/07/2021
primeira semana do início
das aulas
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.
Essa atividade será
desenvolvida junto com os
coordenadores de curso,

Não finalizado

Não finalizado

Não finalizado

26 / 35

orientadora educacional,
docentes e funcionários da
ETEC. Apresentação dos
professores e funcionários
da ETEC, visita aos
laboratórios, setores
administrativos da ETEC,
salas de aulas, biblioteca,
sala de coordenação etc.
Aula Inaugural com o
Diretor da ETEC e equipe
gestora.
30/07/2021
Acompanhar a frequência 19/07/2021
dos alunos,
quinzenalmente
Acompanhar junto a
Orientação Educacional a
frequência dos alunos no
curso e propor medidas para
aumentar a permanência dos
alunos nas aulas.
30/07/2021
Organizar uma avaliação 19/07/2021
diagnóstica
Organizar uma avaliação
diagnóstica, visando
conhecer as possíveis
lacunas de aprendizagem
19/07/2021
29/07/2021
ELABORAÇÃO E
ENTREGA DE POAD - 3ª
Orientar na elaboração e
acompanhar a entrega dos
POADs
31/07/2021
31/07/2021
REUNIÃO DE
PLANEJAMENTO
Organizar formação
continuada para os docentes
com foco na definição e
utilização de recursos
pedagógicos diferenciados métodos, técnicas,
estratégias - para aulas
práticas, bem como na
avaliação por competências,
recuperação contínua e
reflexão sobre suas práticas
e trabalho diário
13/08/2021
Acompanhar a frequência 02/08/2021
dos alunos,
quinzenalmente
Acompanhar junto a

Não finalizado

Não finalizado

Não finalizado

Não finalizado

Não finalizado
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Aplicação da Prova
Diagnóstica e Compilação
dos dados

Reunião de Pais ou
Responsáveis

REUNIÃO
PEDAGÓGICA

Orientação Educacional a
frequência dos alunos nas
aulas e propor medidas para
aumentar a permanência
deles nos cursos.
02/08/2021
13/08/2021

Não finalizado

Aplicação da prova
diagnóstica para os alunos
dos 1ºs Módulos - Cursos
Semestrais . Os resultados
serão apresentados aos
docentes nas reuniões de
curso, com a finalidade de
promover o nivelamento da
turma, através da
recuperação.
03/08/2021
03/08/2021

Não finalizado

Acompanhar o Diretor,
Orientadora Educacional,
Coordenadores de Curso e
Docentes na Reunião de
Pais, a fim de passar
algumas informações, bem
como ouvir os pais e colher
sugestões para melhorar o
ensino.
14/08/2021
14/08/2021

Não finalizado

PALESTRA TEMA ASSUNTOS TÉCNICOS
Reestruturar e aprofundar o
conhecimento docente
quanto a estratégias de
recuperação da
aprendizagem, por meio de
orientação,
acompanhamento e
formação, alinhando a
prática às normas
institucionais e,
devidamente, expressas nos
Planos de Curso. Organizar
formação continuada para
os docentes com foco na
definição e utilização de
recursos pedagógicos
diferenciados - métodos,
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técnicas, estratégias - para
aulas práticas, bem como na
avaliação por competências,
recuperação contínua e
reflexão sobre suas práticas
e trabalho diário. Monitorar
e interpretar os resultados
de formações continuadas
de docentes.
20/08/2021
Reunião com os Discentes 16/08/2021
Acompanhar o Diretor da
ETEC e a Orientadora
Educacional na Reunião
com os representantes de
turmas para realizar uma
roda de conversa.
27/08/2021
Acompanhar a frequência 16/08/2021
dos alunos,
quinzenalmente
Acompanhar junto a
Orientação Educacional a
frequência dos alunos nas
aulas e propor medidas para
aumentar a permanência
deles nos cursos.
31/08/2021
REUNIÃO DE CURSO 30/08/2021
Trabalhar, junto aos
docentes, as lacunas/
dificuldades de
aprendizagem dos alunos
Orientação quanto a
elaboração de avaliações
adequadas Indicar recursos
pedagógicos diferenciados a
serem utilizados nas aulas
práticas, visando que essas
estejam presentes nos
POADs. Auxiliar na
organização de reuniões de
curso entre os docentes e
coordenadores para troca de
experiências quanto ao uso
de recursos pedagógicos
diferenciados para aulas
práticas
10/09/2021
Acompanhar a frequência 30/08/2021
dos alunos,
quinzenalmente
Acompanhar junto a
Orientação Educacional a

Não finalizado

Não finalizado

Não finalizado

Não finalizado
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frequência dos alunos nas
aulas e propor medidas para
aumentar a permanência
deles nos cursos.
03/09/2021
REUNIÃO DE CURSO 01/09/2021
Trabalhar, junto aos
docentes, as lacunas/
dificuldades de
aprendizagem dos alunos
Indicar recursos
pedagógicos diferenciados a
serem utilizados nas aulas
práticas, visando que essas
estejam presentes nos
POADs. Auxiliar na
organização de reuniões de
curso entre os docentes e
coordenadores para troca de
experiências quanto ao uso
de recursos pedagógicos
diferenciados para aulas
práticas
24/09/2021
Acompanhar a frequência 13/09/2021
dos alunos,
quinzenalmente
Acompanhar junto a
Orientação Educacional a
frequência dos alunos no
curso e propor medidas para
aumentar a permanência dos
alunos nas aulas.
08/10/2021
Acompanhar a frequência 27/09/2021
dos alunos,
quinzenalmente
Acompanhar a frequência
dos alunos, quinzenalmente,
e propor medidas para
mantê-los nos cursos.
05/10/2021
18/10/2021
ORIENTAR NA
ELABORAÇÃO E
ENTREGA DE POAD - 4ª
Orientar na elaboração e
acompanhar a entrega dos
POADs
05/10/2021
ENCERRAMENTO DO 05/10/2021
3º BIMESTRE
ACOMPANHAMENTO
DA ELABORAÇÃO DOS
RELATÓRIOS PRÁTICAS, ATIVIDADES

Não finalizado

Não finalizado

Não finalizado

Não finalizado

Não finalizado
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INTERDISCIPLINARES
14/10/2021
CONSELHO DE CLASSE07/10/2021
INTERMEDIÁRIO - 2º
SEMESTRE
ACOMPANHAMENTO
DO RENDIMENTO
ESCOLAR DOS ALUNOS.
Monitorar, analisar e
interpretar resultados das
avaliações aplicadas,
assegurando sua elaboração
para verificação do
desenvolvimento de
competências e habilidades
previstas nos Planos de
Curso. Dias dos Conselhos
de Classe Intermediários 07, 08, 09/10/2021 e 13 e
14/10/2021
18/10/2021
22/10/2021
Acompanhamento das
solicitações de
reconsideração dos
resultados do Conselho de
Classe Intermediário
Acompanhar e organizar o
expediente junto com o
Diretor Acadêmico das
solicitações dos pedidos de
reconsideração dos
resultados do Conselho de
Classe Intermediário e,
posteriormente acompanhar
o Conselho de Classe para
análise.
29/10/2021
Acompanhar a frequência 18/10/2021
dos alunos,
quinzenalmente
Acompanhar junto a
Orientação Educacional a
frequência dos alunos no
curso e propor medidas para
aumentar a permanência dos
alunos nas aulas.
29/10/2021
REUNIÃO DE CURSO 25/10/2021
Trabalhar, junto aos
docentes, as lacunas/
dificuldades de
aprendizagem dos alunos
Orientar a elaboração das
avaliações Promover
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Não finalizado

Não finalizado

Não finalizado
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estratégias de recuperação
contínua. Auxiliar na
organização de reuniões de
curso entre os docentes e
coordenadores para troca de
experiências quanto ao uso
de recursos pedagógicos
diferenciados para aulas
práticas. Reuniões de curso
serão realizadas nos dias
w5, 26 e 27/10/2021 e
29/10/2021.
12/11/2021
Acompanhar a frequência 03/11/2021
dos alunos,
quinzenalmente
Acompanhar junto a
Orientação Educacional a
frequência dos alunos no
curso e propor medidas para
aumentar a permanência dos
alunos nas aulas.
06/11/2021
06/11/2021
REUNIÃO
PEDAGÓGICA
APRESENTAÇÃO DOS
TRABALHOS
INTERDISCIPLINARES EXPOTEC 2021
26/11/2021
Acompanhar a frequência 16/11/2021
dos alunos,
quinzenalmente
Acompanhar junto a
Orientação Educacional a
frequência dos alunos no
curso e propor medidas para
aumentar a permanência dos
alunos nas aulas.
10/12/2021
Acompanhar a frequência 29/11/2021
dos alunos,
quinzenalmente
Acompanhar junto a
Orientação Educacional a
frequência dos alunos no
curso e propor medidas para
aumentar a permanência dos
alunos nas aulas.
04/12/2021
04/12/2021
REUNIÃO DE
PLANEJAMENTO
Reestruturar e aprofundar o
conhecimento docente
quanto a estratégias de
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recuperação da
aprendizagem, por meio de
orientação,
acompanhamento e
formação, alinhando a
prática às normas
institucionais e,
devidamente, expressas nos
Planos de Curso. Organizar
formação continuada para
os docentes com foco na
definição e utilização de
recursos pedagógicos
diferenciados - métodos,
técnicas, estratégias - para
aulas práticas, bem como na
avaliação por competências,
recuperação contínua e
reflexão sobre suas práticas
e trabalho diário. Monitorar
e interpretar os resultados
de formações continuadas
de docentes. Promover, em
conjunto com a equipe
escolar, o gerenciamento e
análise de resultados dos
projetos pedagógicos
previstos no Plano
Plurianual de Gestão e fazer
o replanejamento para 2022
.
17/12/2021
Acompanhar a frequência 13/12/2021
dos alunos,
quinzenalmente
Acompanhar junto a
Orientação Educacional a
frequência dos alunos no
curso e propor medidas para
aumentar a permanência dos
alunos nas aulas.
18/12/2021
18/12/2021
REUNIÃO DE
PLANEJAMENTO
Promover estratégias de
recuperação contínua
Orientar, acompanhar e
avaliar, mesmo que
remotamente, os resultados
de projetos
interdisciplinares
desenvolvidos nas
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habilitações técnicas
modulares e integradas, que
incentivem a participação
ativa dos alunos, o trabalho
em equipe, a pesquisa e o
desenvolvimento de
habilidades sociais e
profissionais. Organizar
formação continuada para
os docentes com foco na
definição e utilização de
recursos pedagógicos
diferenciados - métodos,
técnicas, estratégias - para
aulas práticas, bem como na
avaliação por competências,
recuperação contínua e
reflexão sobre suas práticas
e trabalho diário. Promover,
em conjunto com a equipe
escolar, o gerenciamento e
análise de resultados dos
projetos pedagógicos
previstos no Plano
Plurianual de Gestão.
21/12/2021
CONSELHO DE CLASSE20/12/2021
FINAL - CURSOS
ANUAIS E
SEMESTRAIS
ANÁLISE DO
RENDIMENTO ESCOLAR
DOS A,UNOS Monitorar,
analisar e interpretar
resultados das avaliações
aplicadas, assegurando sua
elaboração para verificação
do desenvolvimento de
competências e habilidades
previstas nos Planos de
Curso.
22/12/2021
28/12/2021
PEDIDO DE
RECLASSIFICAÇÃO
FINAL
ACOMPANHAR JUNTO
COM O(A) DIRETOR(A)
ACADÊMICO (A) AS
SOLICITAÇÕES DE
RECLASSIFICAÇÃO
FINAL E INSTRUIR O
PROCESSO COM OS

Não finalizado
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DOCUMENTOS
PERTINENTES. Monitorar,
analisar e interpretar
resultados das avaliações
aplicadas, assegurando sua
elaboração para verificação
do desenvolvimento de
competências e habilidades
previstas nos Planos de
Curso.
31/12/2021
Análise dos resultados - 1º 23/12/2021
e 2º Semestre 2021
Promover, em conjunto com
a equipe escolar, o
gerenciamento e análise de
resultados dos projetos
pedagógicos previstos no
Plano Plurianual de Gestão.

Não finalizado
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