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1. INTRODUÇÃO 

A Etec de Praia Grande foi instalada a partir do interesse da gestão política do município de Praia 

Grande como extensão da Etec Adolpho Berezin de Mongaguá, e passa neste no ano de 2017 por um período 

de transição administrativa, pedagógica e estrutural, tendo em vista que funcionou em campus com gestão 

compartilhada com a Fatec de Praia Grande até janeiro. Este é entendido como um momento de 

transformação para a Unidade Escolar, especialmente decisivo na construção de sua identidade própria. 

Dentro desta descrição, podemos especificar: 

1.1 Contexto 

 Região Metropolitana da Baixada Santista; 

 Município de Praia Grande; 

 Vontade política da Prefeitura Municipal de Praia Grande que conseguiu oferecer uma Escola Técnica 

para sua população e que hoje é um parceiro atuante; 

 O Centro Paula Souza de outro lado, representando o Governo do Estado de São Paulo, e a meta de 

ampliação do atendimento de alunos na Educação Profissional, investindo, criando, implantando e 

gerenciando esta ETEC; 

 

1.2 Atores 

 Diretor da Escola Técnica, designado para a função Pró-Tempore desde 04/05/2017; 

 Servidores designados para as funções técnico pedagógicas: Diretor de Serviços Acadêmicos; 

Assistente Técnico Administrativo; Coordenadores de Curso para as diversas Habilitações de Ensino 

Técnico Integrado ao Médio da Sede e Classe Descentralizada e as Habilitações Técnicas de 

Contabilidade; Farmácia, Informática; Logística e Transações Imobiliárias da Sede e as Habilitações 

Técnicas de Contabilidade e Informática para Internet da Classe Descentralizada; 

 Servidores técnico administrativos, admitidos através de concurso público em 2009 pelo Centro 

Paula Souza, e operacionais (vigilância e limpeza) por empresa terceirizada, contratada pelo Centro 

Paula Souza e Servidores admitidos para serviços administrativos e de merenda, pela Prefeitura 

Municipal de Praia Grande através de convênio com o Centro Paula Souza. 

Os servidores estão distribuídos da seguinte forma: 

 Sede 

 4 Servidores Administrativos na Secretaria Acadêmica; 

 2 Servidores Administrativos na Diretoria de Serviços; 

 1 Merendeira; 

 1 Auxiliar de Cozinha; 

 1 bibliotecária; 
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 03 Estagiários contratados pelo CIEE. 

 Classe Descentralizada 

 3 Servidores Administrativos na Secretaria Acadêmica; 

 1 Merendeira; 

 1 Auxiliar de Cozinha. 

 Professores que estão ministrando aulas no início de 2017, distribuídos da seguinte forma: 

o 54 professores indeterminados licenciados; 

o 15 professores indeterminados graduados; 

o 17 professores determinados licenciados; 

o 07 professores determinados graduados; 

o 01 Auxiliar docente. 

 Em relação aos discentes temos: 

o 00% dos alunos das Habilitações Técnicas da Sede e Classe Descentralizada residem no 

Município de Praia Grande; 

o 00% dos alunos das Habilitações do ETIM da Sede e Classe Descentralizada residem no 

Município de Praia Grande; 

A Etec de Praia Grande está iniciando a construção dos seus valores e de identidade, mas tem de 

princípio de construção desta identidade ser conhecida pela organização, acolhimento, inclusão e gestão 

democrática. 

A Unidade em sua reimplantação entende que o Plano Plurianual de Gestão se constitui em um 

instrumento norteador das práticas escolares, que devem orientar uma escola pública e gratuita que busca 

ser democrática, demonstrando os resultados da reflexão coletiva apontam os objetivos, as metas, os 

projetos a serem desenvolvidos a curto e longo prazo. 
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2. PARTICIPANTES 

Diretor: Fernando José Pereira 

Nome Segmento que Representa Etapas do Processo 

Breno De Mattos Rosa Diretor de Serviços – Área 
Acadêmica 

(X) Levantamento de Dados e 
Informações 
(X) Análise dos Indicadores 
(X) Definição de prioridades; 
(X) Definição de Metas / Projeto 

Jefferson Santos Andrade Assistente Técnico 
Administrativo 

(X) Levantamento de Dados e 
Informações 
(X) Análise dos Indicadores 
(X) Definição de prioridades; 
(X) Definição de Metas / Projeto 

Fernando Carrazedo Feijó Coordenador de Classe 
Descentralizada 

(X) Levantamento de Dados e 
Informações 
(X) Análise dos Indicadores 
(X) Definição de prioridades; 
(X) Definição de Metas / Projeto 

Ellen Cristina Carricondo Representante dos Servidores 
Administrativos – Secretaria 
Acadêmica 

(  ) Levantamento de Dados e 
Informações 
(X) Análise dos Indicadores 
(X) Definição de prioridades; 
(  ) Definição de Metas / Projeto 

Ieda Jardim Representante dos Servidores 
Administrativos – Diretoria de 
Serviços 

(  ) Levantamento de Dados e 
Informações 
(X) Análise dos Indicadores 
(X) Definição de prioridades; 
(  ) Definição de Metas / Projeto 

Eliana Josefa da Silva Coordenador de Curso – Técnico 
em Contabilidade 

(  ) Levantamento de Dados e 
Informações 
(X) Análise dos Indicadores 
(X) Definição de prioridades; 
(X) Definição de Metas / Projeto 

Thiago de Freitas Coordenador de Curso – Técnico 
em Farmácia 

(  ) Levantamento de Dados e 
Informações 
(X) Análise dos Indicadores 
(X) Definição de prioridades; 
(X) Definição de Metas / Projeto 

Marcelo Viana Coordenador de Curso – Técnico 
em Informática e Informática 
para Internet 

(  ) Levantamento de Dados e 
Informações 
(X) Análise dos Indicadores 
(X) Definição de prioridades; 
(X) Definição de Metas / Projeto 

Wilian Cláudio Gomes Júnior Coordenador de Curso – Técnico 
em Logística 

(  ) Levantamento de Dados e 
Informações 
(X) Análise dos Indicadores 
(X) Definição de prioridades; 
(X) Definição de Metas / Projeto 
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Nilton Almeida Coordenador de Curso – Técnico 
em Transações Imobiliárias 

(  ) Levantamento de Dados e 
Informações 
(X) Análise dos Indicadores 
(X) Definição de prioridades; 
(X) Definição de Metas / Projeto 

Lucian Santos de Oliveira 
Leandro 

Coordenador de Curso – 
Habilitações do ETIM 

(  ) Levantamento de Dados e 
Informações 
(X) Análise dos Indicadores 
(X) Definição de prioridades; 
(X) Definição de Metas / Projeto 

Sergiana dos Passos Ramos Coordenador Responsável pelos 
Laboratórios de Farmácia 

(  ) Levantamento de Dados e 
Informações 
(X) Análise dos Indicadores 
(X) Definição de prioridades; 
(X) Definição de Metas / Projeto 

Alexandre Marchiori de Almeida Coordenador Responsável pelos 
Laboratórios de Informática 

(  ) Levantamento de Dados e 
Informações 
(X) Análise dos Indicadores 
(X) Definição de prioridades; 
(X) Definição de Metas / Projeto 

Muriel Bucci Representante dos Docente  (  ) Levantamento de Dados e 
Informações 
(X) Análise dos Indicadores 
(X) Definição de prioridades; 
(  ) Definição de Metas / Projeto 

Cibele Schmidtke Silva Representante dos Docente (  ) Levantamento de Dados e 
Informações 
(X) Análise dos Indicadores 
(X) Definição de prioridades; 
(  ) Definição de Metas / Projeto 

Eduardo Florence Batista Auxiliar Docente (  ) Levantamento de Dados e 
Informações 
(X) Análise dos Indicadores 
(X) Definição de prioridades; 
(  ) Definição de Metas / Projeto 

Amanda Regina Augustus 
Teixeira 

Representante dos Alunos  - 
Aluna Técnico em Logística 

(  ) Levantamento de Dados e 
Informações 
(X) Análise dos Indicadores 
(X) Definição de prioridades; 
(  ) Definição de Metas / Projeto 
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3. PROJETO POLÍTICO PEDAGÓGICO 

3.1 Contextualização 

A Etec de Praia Grande iniciou suas atividades em março de 2003, como extensão da Escola 

Técnica Estadual “Adolpho Berezin”, oferecendo 120 vagas para a comunidade residente em Praia Grande e 

Região nas Habilitações Técnicas de Informática e Logística nos períodos da Manhã e noturno. 

A Unidade desde a sua implantação teve uma gestão compartilhada com a FATEC de Praia 

Grande o que trouxe inúmeras oportunidades no decorrer dos anos, porém inibiu a construção da sua 

própria identidade, visto a incongruência entre os objetivos de cada modalidade de ensino, quanto a sua 

identidade e o valor de pertencimento em docentes e discentes. 

No ano de 2017 a Unidade mudou-se para um novo prédio com diversos desafios 

administrativos, pedagógicos e de infraestrutura, o que permite dizer que a escola passa a ser reimplantada 

após 14 anos de sua implantação original. 

Paralelo a Unidade, funciona a Extensão, com aproximadamente 7KM de distância da Sede e com 

um universo proporcionalmente igual em número de alunos, professores e horários de funcionamento, o 

que traz um desafio de gerenciar dois espaços neste processo. 

Esta reimplantação busca em seu projeto político pedagógico, que é a identidade da escola, 

trabalhar com valores sendo eles: 

 Aceitação do outro; 

 Dizer a verdade; 

 Responsabilidade; 

 Pertencimento; 

 Solidariedade; 

 Tolerância; 

 Cooperação. 

Desses valores, aquele que pretendemos seja a MARCA DA ESCOLA nesta nova fase é o 

PERTENCIMENTO. 

 

3.2 Princípios Pedagógicos a serem trabalhados pela Unidade Escolar. 

A fim de trabalhar com os valores descritos acima a Etec de Praia Grande entende que é 

necessário a garantia de práticas pedagógicas que viabilizem o trabalho pedagógico e administrativos, 

garantindo assim que a escola cumpra seu papel para com a sociedade que está inserida. 

Para que os princípios pedagógicos sejam atendidos algumas práticas precisam ser claras e 

realizadas pela comunidade escolar sendo essas práticas: 

 Igualdade; 

 Qualidade; 

 Gestão Democrática; 
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 Valorização da prática docente; 

As intencionalidades da Etec de Praia Grande para viabilizar a prática dos princípios pedagógicos 

são: 

 

3.2.1 Igualdade 

Conforme os princípios da Educação Nacional devem ser oferecidos a todo cidadão IGUALDADE 

de condições para ACESSO e PERMANÊNCIA na escola. Como a Etec de Praia Grande pretende garantir o 

acesso e a permanência do aluno? 

ACESSO 

Ações Descrição 

Vestibulinho – Sistema de Pontuação 
Acrescida. 

No Vestibulinho para ingresso nas Escolas Técnicas o 
“Sistema de Pontuação Acrescida” concede bônus 
de 3% a estudantes afrodescendentes e 10% a alunos 
oriundos da rede pública o que significa preocupação 
com a inclusão social e permitir o acesso às Escolas 
Técnicas de uma parcela da população menos 
favorecida economicamente.  

Acessibilidade Existe uma preocupação institucional no Centro Paula Souza para 
garantir a acessibilidade nos prédios que funcionam as Escolas 
Técnicas. 
Para a Etec de Praia Grande e sua Classe Descentralizada ambos 
os prédios contam com elevador e sinalizações adequadas a 
diversas deficiências, garantindo a inclusão e a permanência do 
aluno na escola. 

PERMANÊNCIA 

Valores Conforme descrição dos VALORES a serem praticados na escola, 
a ETEC de Praia Grande possuí pretende 
criar facilitadores para se garantir a boa convivência, respeito, 
valorização das diferenças através de um canal de 
comunicação aberto entre alunos, professores, 
coordenadores e direção; Informar e ouvir o aluno, 
dar respostas às reivindicações, dar importância aos 
indicadores de manifestação dos alunos. 

Trabalhando com Indicadores Absenteísmo 
Trabalhar com os indicadores de frequência/ausência 
dos alunos levantados pela Secretaria Acadêmica, 
como medida preventiva para evitar a evasão dos alunos;   
Diagnosticar as causas e interferir nas soluções. 
Apresentar à Coordenação de Curso e Pedagógica os motivos de 
ordem pedagógica para que seja feito um trabalho 
com todos os professores. 

SAI – Sistema de Avaliação Institucional 
A Etec de Praia Grande compreende a importância de entender 
as expectativas dos discentes quanto ao curso a e escola como 
um todo. 



 

Plano Plurianual de Gestão – 2017/2021 

9 

O Sistema de Avaliação Institucional apresenta indicadores que 

trabalham com os indicadores de manifestação dos alunos que 
comumente aparecem nos resultados e dizem 
respeito ao item desempenho pedagógico e que 
podem interferir no abandono do curso, sendo os principais 
indicadores: 
 A) Dificuldade dos alunos com os componentes 
curriculares, tendo como motivo: 

 Faltou clareza na exposição dos professores; 
 Faltou preparo das aulas; 
 Não há relação entre o que é ensinado e o 

mundo atual/prática profissional; Faltou motivação do pr
ofessor; 

 O que o professor “cobra” não coincide com 
o que foi ensinado; 

 Exige muito trabalho extraclasse; 
 Exige muito tempo de estudo. 

B) Com indicadores de benefício, satisfação com a 
escola e os cursos onde há discrepância entre os 
resultados dos alunos (menores) e professores 
(maiores) em relação às mesmas questões. 
C) Com indicadores de infraestrutura e gestão da 
ETEC, manifestação de alunos e professores: 

 Ambientes:  Salas de aula, laboratórios, 
oficinas, banheiros, áreas livres; 

 Equipamentos; 
 Biblioteca; 
 Atendimento pela Direção/Secretaria 

Acadêmica/Diretoria de Serviços; 
 Informações e garantia de direitos; 
 Relacionamento interpessoal; 
 Comunicação: agilidade e eficiência; 
 Organização e funcionamento da escola. 

APM – Associação de Pais de Mestres Organizar e manter organizada a Associação de Pais e Mestres, 
permite criar ações de “socorro” a alunos que 
algumas situações de evasão ocorrem por 
problemas de ordem financeira de alunos que ficam 
desempregados e têm dificuldades de manter o valor 
do transporte  e  para  socorrer  essas  situações  a 
A.P.M. – Associação de Pais e Mestres, dentro de 
suas  possibilidades,  temporariamente  subsidia  a 
cota, mensal de passe escolar do aluno até que ele se ajuste. 

Parcerias A Celebração de parcerias que resultam em ofertas 
de estágio e emprego para os alunos é um caminho 
para garantir a permanência do aluno no curso. 

Avaliação e Recuperação A avaliação privilegia os critérios qualitativos, 
garantindo o desenvolvimento de competências 
associadas ao mundo do trabalho. 
A observação da prática docente permite concluir sobre os 
instrumentos de avaliação: 
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 O instrumento avaliação teórica/prática se repete em 
todas as habilitações da unidade escolar, 
demonstrando que é necessária reflexão neste 
sentindo para que os docentes diversifiquem mais os 
seus instrumentos de avaliação; 

 O instrumento estudo de caso aparece 
com mais frequência nas habilitações técnicas, pois 
este instrumento possibilita a associação com as 
práticas do mundo do trabalho; 

 Alguns cursos começam a inovar com propostas, 
ainda tímidas de interdisciplinaridade; 

 Para as Habilitações do ETIM é destacado as ações 
interdisciplinar que promovem feiras e eventos que 
simulam o mundo do trabalho; 

 A unidade passa a ter a preocupação de trabalhar a 
constantemente a recuperação e sua importância no 
processo de construção do conhecimento. Investindo 
em capacitações em diversos espaços de reuniões. 
Cada docente adota suas estratégias e instrumentos 
de acordo com o perfil do aluno/turma novamente de 
acordo com a observação da prática docente, 
a maioria dos docentes utiliza a observação direta, 
estudos de caso e avaliação 
teórica como instrumentos que evidenciam o 
processo de recuperação 

 

3.2.2 Qualidade 

A Etec de Praia Grande, compreende que quando se trata de qualidade é preciso criar estratégias 

para que a qualidade seja para TODOS, ou seja, a qualidade deve estar na escola como um TODO. 

A comunidade escolar, participando da sociedade que tem e o cidadão que quer formar, atuant

e e ocupando seu espaço nessa sociedade, articularão meios e fins para atingir seu objetivo, tendo como 

ações para garantir a qualidade na escola as citadas a seguir: 

Ações Descrição 

Trabalhando com Indicadores Utilizar os resultados das práticas evidenciadas no Observatório 
Escolar e no SAI como instrumento de reflexão na busca contínua 
da qualidade. 

Ocupar os Espaços Privilegiados de 
Comunicação 
 

Espaços privilegiados para trabalhar com a questão da 
qualidade são as reuniões: 

 Da CETEC com as ETECS; 
 Do diretor da ETEC com a sua equipe técnica – 

pedagógica e professores; 
 Dos coordenadores de curso com seus professores; 
 Da Coordenação Pedagógica com os 

coordenadores de curso 
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 Do diretor com os seus coordenadores de curso 
com todas as classes e/ou alunos 
representantes de classe; 

 Da direção e/ou Coordenadores de curso com 
os pais e comunidade. 

Capacitações A capacitação de professores e a troca de experiência 
são determinantes na melhoria da qualidade da Escola.  
As capacitações oferecidas pelo Centro Paula Souza 
devem ser aproveitadas pelos professores. 

 

3.2.3 Gestão Democrática 

Entendemos por que o significado de gestão democrática é a 

possibilidade de o maior número de pessoas terem acesso e participação a todos os processos que ocorre 

na escola, a opção pela gestão democrática da escola implica em repensar a estrutura de poder da escola. 

Conforme artigo 3º do Regimento Comum das ETECS do CEETEPS. ”Os princípios de gestão 

democrática nortearão a gestão da U.E., valorizando as relações baseadas no diálogo, no consenso, tendo 

como práticas a participação, a discussão coletiva e a autonomia”. 

As ações que serão adotadas pela Etec de Praia Grande para trabalhar a Gestão Democrática são: 

 NA ESCOLA COMO UM TODO 

Ações Descrição 

Comunicação Organizar um sistema de comunicação eficiente e 
permanente para que toda comunidade participe das 
ações da Escola divulgando em painéis nas salas de aula, pátio, 
sala dos professores, e-mail e e-mail institucional. 

Site da Etec Reestruturar o site da escola, elegendo o mesmo como 
ferramenta de comunicação institucional e do cotidiano da Etec 
de Praia Grande. 

Ouvir as Pessoas Entendemos a que a cultura de “OUVIR AS PESSOAS” promove a 
ruptura com a estrutura do poder onde a direção decide e as 
coisas acontecem. Essa prática será valorizada nas 
reuniões de alunos com a coordenação de curso e direção, 
nas reuniões com os representantes de 
classe, na caixa de críticas e sugestões, no espaço 
de comunicação com o site da escola. 

Órgãos Deliberativos  Constituir, organizar e manter o funcionamento dos órgãos  
Deliberativos  e Consultivos que auxiliam o trabalho da 
Escola:  A.P.M.  –  Associação  de  Pais  e  Mestres, 
Conselho  de  Escola,  Conselho  de  Classe,  cujas 
atribuições e plano de trabalho integram este Plano Plurianual 
de Gestão. 

Prestação de Contas Prestação de contas de todos os recursos financeiros 
e bens patrimoniais recebidos pela escola.  

NA SALA DE AULA 

Regimento Comum das Etec’s do Centro 
Paula Souza  

Através  do  processo  de  comunicação  eficiente 
divulgar e realizar um trabalho com os alunos sobre o 
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Regimento Escolar, capítulo que trata dos Direitos, 
Deveres e do Regime Disciplinar do Corpo Discente. 

Formação de Docentes Capacitação  dos  professores  utilizando-se  os 
espaços das reuniões de Curso, Pedagógicas, essas capacitações 
irão privilegiar os assuntos: 
Metodologia Diferenciada 
A utilização das metodologias diferenciadas na sala de  aula 
levando em consideração as preferências e estilos de 
aprendizagem  dos  alunos,  não  pautando  as  aulas 
exclusivamente nas preferências de aprendizagem do 
professor. Criar um ambiente de aprendizagem onde 
haja diálogo entre o professor e o aluno sobre como 
aprendem,  conversem  e  reflitam  sobre  suas 
preferências, fatores dificultadores e facilitadores de 
aprendizagem. 
Instrumento de Avaliação Diversificado 
Escolha  e  utilização  de  instrumentos  diversificados 
de  avaliação  e  recuperação  dos  alunos,  com 
estabelecimento  de  critérios  e  evidências  de 
desempenho que sejam do conhecimento dos alunos 
e com eles discutidos. 
Auto Avaliação 
Implementar  a  utilização  pelos  professores  do 
instrumento  de  auto avaliação  com  os  seus  alunos, 
como  uma  forma  de  reflexão  e  participação  no 
processo de aprendizagem percorrido pelo aluno. 

 

3.2.4 Valorização da Prática Docente 

Entendemos que a satisfação pessoal e profissional do professor é fator primordial para que 

escola seja um sucesso e para que isso aconteça algumas questões devem ser elencadas: a remuneração dos 

professores, a progressão funcional, a educação continuada, as condições de trabalho. O encaminhamento 

e solução dessas questões muitas vezes não estão nas mãos do gestor da escola, do Diretor, e sim dos órgãos 

centrais do sistema, mas cabe a esse gestor apontar as necessidades. 

As ações que a unidade pretende realizar afim de garantir a valorização dos docentes são: 

Ações Descrição 

Plano de Carreira e Benefícios  Sempre dar ampla ciência aos docentes dos processos referentes 
ao plano de carreira e benefícios. 

Formação Docente Incentivar os docentes a participarem das capacitações do 
programa de capacitações do Centro Paula Souza; 
Buscar parcerias com instituições para promoção de 
especializações e extensão aos docentes; 
Promover capacitações aos docentes, através de levantamento 
de necessidades e com parcerias. 

Recursos Físicos e Materiais Promover ações que possam garantir a infraestrutura técnica e 
pedagógica adequada para desenvolvimento das aulas teóricos 
e práticas; 
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Rotinas de organização dos espaços da escola (salas de aula, 
laboratórios, oficinas e etc.) 

Sala dos Professores Criar um ambiente acolhedor e prático que possibilite ao docente 
o descanso entre turno; 
Em paralelo ser um espaço que permita o docente realizar o 
trabalho de práticas docentes.  

 

3.3 Práticas para a Gestão Escolar 

Para garantir que o aluno da Etec de Praia Grande tenha êxito quanto a sua formação profissional 

e cidadã cabe a escola adotar práticas que viabilizem este êxito: 

Como já descrito a Etec de Praia Grande e sua extensão passam por um processo de 

reimplantação e para isso uma nova construção de práticas que viabilizem seu processo, dentro destas 

práticas estão: 

 

3.3.1 Estágio Supervisionado  

O estágio permite a inserção do aluno no mundo do trabalho, colocando em prática o 

aprendizado da escola e uma estratégia para a permanência do aluno na escola. 

Os alunos que buscam e conseguem essa inserção têm a oportunidade de se educar no ambien

te de trabalho, de desenvolver competências próprias de sua atividade profissional sob a supervisão de pro

fissionais com maior experiência; Muitas vezes o estágio ganhará o espaço de primeira relação em ambient

e de trabalho onde serão desenvolvidas práticas sociais de importância no mundo moderno: aprender a co

nviver, cumprir prazos e horários, sentido de hierarquia, responsabilidade, trabalhar com outras pessoas, c

ooperar, as regras de conduta, cordialidade, solidariedade, para a atividade.  

Para esta nova fase a Etec de Praia Grande tem os seguintes propósitos:  

 Fortalecimento das relações institucionais da unidade para a criação e manutenção de 

parcerias para a promoção de vagas de estágio a serem ofertadas aos alunos da Etec de Praia Grande; 

 Construção do Manual de Estágio e Voluntariado para orientar o aluno estagiário; 

 

3.3.2 Voluntariado 

A Etec de Praia Grande, buscará continuamente construir espaços de atuação, incentivando a 

prática de ações voluntarias. 

O ponto de partida será a criação do Manual de Estágio e Voluntariado e seus respectivos planos 

de voluntariado com a participação dos coordenadores de laboratório e oficinas. 

 O serviço voluntário realizado pelos alunos será considerado equivalente ao estágio supervisio

nado e constará dos documentos escolares de conclusão de curso. 

Dessa forma, a ação de voluntariado continua e será desenvolvida: 
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 ETIM  Projetos de Cidadania e Sociais de acordo com a área de formação; 

 Ensino Técnico: Grupos de Estudo, Palestras, minicursos e cursos de acordo com as habilitações 

oferecidas pela Unidade Escolar. 

 

3.3.3 Trabalho de Conclusão de Curso – TCC 

CAPÍTULO I – Conceituação e Objetivos 

Art. 1º O Trabalho de Conclusão de Curso – TCC constitui-se numa atividade acadêmica de 

sistematização do conhecimento sobre um objeto de estudo pertinente à profissão, desenvolvida mediante 

orientação, controle e avaliação docente, cuja exigência é requisito essencial e obrigatório para obtenção do 

diploma de técnico. 

§1º - Entende-se por atividades acadêmicas aquelas que articulam e interrelacionam os 

componentes curriculares com as experiências cotidianas, dentro e fora da escola, possibilitando o 

aprimoramento de competências e habilidades do aluno relacionadas à atividade profissional a que se 

refere.  

§2º - A apresentação escrita do trabalho é obrigatória para todas as habilitações e deverá prezar 

pela organização, clareza e domínio na abordagem do tema, com referencial teórico adequado. 

§3º  - Conforme a natureza e o perfil do técnico que pretende formar, cada Habilitação 

Profissional definirá, por meio de regulamento específico, os produtos que poderão compor o TCC, quais 

sejam: 

1) Protótipo com Manual Técnico; 

2) Maquete com Memorial Descritivo; 

3) Outros. 

§4º - Preferencialmente, o TCC deverá ser elaborado e desenvolvido em equipe. 

§5º - O processo de elaboração do TCC terá inicio no 2º módulo, devendo ser concluído no final 

do 3º módulo. Para os cursos com 4 módulos, o TCC terá início no 3º módulo, devendo ser concluído no 4º 

módulo. 

Art. 2º - São objetivos do TCC: 

I. Contextualizar os currículos; 

II. Promover a efetiva interdisciplinaridade no desenvolvimento do trabalho; 

III. Promover a interação da teoria e da prática do trabalho e da educação; 

IV. Possibilitar o acompanhamento e o controle das práticas desenvolvidas pelos alunos, na 

própria escola ou nas instituições parceiras, permitindo a verificação do desempenho dos alunos, segundo 

as competências estabelecidas no Plano de curso; 
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V. Proporcionar experiências práticas específicas aos alunos por meio do desenvolvimento de 

projetos, promovendo a integração com o mundo do trabalho e o convívio sócio-profissional; 

VI. Propiciar ao aluno o domínio das bases norteadoras da profissão de forma ética e compatível 

com a realidade social, desenvolvendo valores inerentes à cultura do trabalho; 

VII. Promover a autonomia na atividade de produção de conhecimento científico; 

VIII. Possibilitar o aprimoramento de competências e habilidades do aluno, que lhe 

facultem o ingresso na atividade profissional relacionada a habilitação. 

CAPÍTULO II – Da Regulamentação 

Art. 3º - Os Trabalhos de Conclusão de Curso serão regidos por regulamento próprio da U.E., 

aprovado pelo Conselho de Escola, atendidas as disposições da Unidade de Ensino Médio e Técnico – CETEC. 

§1º - o Regulamento do Trabalho de Conclusão de Curso da U.E. deverá fazer parte do Projeto 

Político Pedagógico da escola e definir basicamente: 

I. Modalidades de trabalhos e objetivos; 

II. Normas para desenvolvimento do TCC; 

III. Normas para definição do cronograma de apresentação dos trabalhos, prazos para entrega 

dos trabalhos e para divulgação da composição das Bancas de Validação e outros; 

IV. Critérios de avaliação; 

V. Instrumentos para orientação, controle e avaliação dos trabalhos. 

CAPÍTULO III – Da Organização Administrativa e Didática 

Art. 4º - O Coordenador Pedagógico será responsável pela qualificação da ação do coletivo da 

escola, vinculando e articulando o trabalho ao Projeto Político pedagógico. 

§1º - Compete ao Coordenador Pedagógico: 

I. Articular-se com a Direção da U.E., Coordenadores de Curso e responsáveis pelos 

departamentos envolvidos para compatibilizar diretrizes, organização e desenvolvimento dos trabalhos; 

II. Convocar, sempre que necessário, os docentes e os Coordenadores de Curso para discutir 

questões relativas à organização, planejamento, desenvolvimento e avaliação do TCC; 

III. Acompanhar o processo de constituição da Banca de Validação e de definição do cronograma 

de apresentação dos trabalhos a cada período letivo. 

Art. 5º - O Coordenador de Curso será responsável pela operacionalização e permanente 

avaliação das atividades docentes. 

§1º - Compete ao Coordenador de Curso: 

I. Delimitar as áreas de conhecimento do TCC em conjunto com os professores da habilitação; 

II. Atualizar, em conjunto com a equipe escolar, regulamentações específicas complementares 

do TCC da Habilitação Profissional; 
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III. Promover parcerias com empresas e instituições da área profissional para o enriquecimento 

tecnológico dos trabalhos dos alunos. 

CAPÍTULO IV – Da Orientação 

Art. 6º - A orientação dos trabalhos, entendida como processo de acompanhamento didático-

pedagógico, será responsabilidade dos professores com aulas atribuídas nos componentes curriculares 

específicos do TCC, de forma articulada e integrada aos demais componentes curriculares da habilitação. 

§1º - Os docentes do Componente Curricular específico do TCC terão como principais atribuições: 

I. Definir a estrutura do TCC, segundo orientações da Unidade de Ensino Médio e Técnico; 

II. Orientar especificamente o desenvolvimento de cada trabalho, no que se refere à 

problematização, delimitação do tema, construção de referenciais teóricos, fontes de pesquisa, cronograma 

de atividades, identificação de recursos tec.; 

III. Informar aos alunos sobre as normas, procedimentos e critérios de avaliação; 

IV. Acompanhar o desenvolvimento dos trabalhos, segundo cronograma estabelecido; 

V. Avaliar o TCC em suas diferentes etapas (avaliação parcial e final); 

VI. Preencher a Ficha de Avaliação do TCC de cada aluno de sua turma para composição do 

prontuário; 

VII. Encaminhar os trabalhos aprovados à Banca de Validação (opcional). Caso seja feita 

opção pela Banca de Validação, caberá, ainda, aos docentes dos Componentes Curriculares do TCC: 

a. Organizar o processo de constituição da Banca de Validação e definir o cronograma de 

apresentação de trabalhos; 

b. Divulgar, por meio de documentos internos datados e assinados, a relação de alunos, 

respectivos temas dos trab alhos e composição da Banca de Validação; 

c. Presidir a Banca de Validação dos trabalhos da sua turma; 

d. Elaborar a ata da Banca de Validação, constando os pareceres emitidos sobre cada trabalho, 

devidamente assinada por todos os integrantes, para composição do prontuário do aluno. 

CAPÍTULO V – Da Avaliação 

Art. 7º - A avaliação do TCC envolve a apreciação: 

I. do desenvolvimento do TCC; 

II. do trabalho escrito; 

III. da demonstração do produto e/ou materiais resultantes do trabalho realizado, quando for o 

caso. 

CAPÍTULO VI – Da Banca de Validação 

Art. 8º - A Banca de Validação não é obrigatória. A equipe escolar poderá decidir pela submissão 

ou não dos trabalhos à Banca de Validação. 
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Art. 9º - Caso a equipe escolar opte pela realização da Banca de Validação, esta terá como 

composição básica o Professor Responsável pelo Componente Curricular Desenvolvimento do TCC, como 

seu presidente, e mais dos professores da U.E. 

§1º - Os critérios para composição da Banca de Validação dos trabalhos serão definidos no 

regulamento específico de cada Habilitação Profissional. 

§2º - A critério da Coordenação de Curso, poderá, ainda, integrar a Banca de Validação docente 

de outra instituição de ensino ou profissional do setor produtivo considerado autoridade na temática do TCC 

a ser apreciado. 

Art. 10º - Os casos omissos serão resolvidos pela Direção da U.E. 

Acima foi apresentado o Regulamento do Centro Paula Souza para o Trabalho de Conclusão de 

Curso, baseado neste regulamento a Etec de Praia Grande tem como objetivo construir, coletivamente, a 1ª 

edição do Manual de Normas e Orientações para Elaboração do TCC, que terá em seu conteúdo a descrição 

e procedimentos para a realização do TCC. 
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4. ATOS LEGAIS 

4.1 Decreto de Criação 

Ato de Criação:                  Decreto nº 51.064 de 23/08/2006 

 Instalação:                         DOE de 24/03/2003 - Portaria CEETEPS nº 35/03, página 1 

 

4.2 Cursos Iniciados no 1º Semestre de 2017 - Sede 

Habilitação Ato Legal 

Técnico em Contabilidade  Lei Federal n.º 9394, de 20-12-1996; Resolução CNE/CEB 
n.º 1, de 5-12-2014; Resolução CNE/CEB n.º 6, de 20-9-
2012; Resolução SE n.º 78, de 7-11-2008; Decreto Federal 
n.º 5154, de 23-7-2004. 
Plano de Curso aprovado pela Portaria Cetec – 733, de 10-
9-2015, publicada no Diário Oficial de 11-9-2015 – Poder 
Executivo – Seção I – páginas 52-53.- Plano de Curso nº 234 

Técnico em Farmácia Lei Federal n.º 9394, de 20-12-1996; Resolução CNE/CEB 
n.º 1, de 5-12-2014; Resolução CNE/CEB n.º 6, de 20-9-
2012; Resolução SE n.º 78, de 7-11-2008; Decreto Federal 
n.º 5154, de 23-7-2004. 
Plano de Curso aprovado pela Portaria Cetec – 724, de 10-
9-2015, publicada no Diário Oficial de 11-9-2015 – Poder 
Executivo – Seção I – página 52. – Plano de Curso nº 172 

Técnico em Informática Lei Federal n.º 9394, de 20-12-1996; Resolução CNE/CEB 
n.º 1, de 5-12-2014; Resolução CNE/CEB n.º 6, de 20-9-
2012; Resolução SE n.º 78, de 7-11-2008; Decreto Federal 
n.º 5154, de 23-7-2004. 
Plano de Curso aprovado pela Portaria Cetec – 738, de 10-
9-2015, publicada no Diário Oficial de 11-9-2015 – Poder 
Executivo – Seção I – página 53. - Plano de Curso nº 160 

Técnico em Logística Lei Federal n.º 9394, de 20-12-1996; Resolução CNE/CEB 
n.º 1, de 5-12-2014; Resolução CNE/CEB n.º 6, de 20-9-
2012; Resolução SE n.º 78, de 7-11-2008; Decreto Federal 
n.º 5154, de 23-7-2004. 
Plano de Curso aprovado pela Portaria Cetec – 733, de 10-
9-2015, publicada no Diário Oficial de 11-9-2015 – Poder 
Executivo – Seção I – páginas 52-53. - Plano de Curso nº 288 

Técnico em Transações Imobiliárias Lei Federal n.º 9394, de 20-12-1996; Resolução CNE/CEB 
n.º 1, de 5-12-2014; Resolução CNE/CEB n.º 6, de 20-9-
2012; Resolução SE n.º 78, de 7-11-2008; Decreto Federal 
n.º 5154, de 23-7-2004. 
Plano de Curso aprovado pela Portaria Cetec – 733, de 10-
9-2015, publicada no Diário Oficial de 11-9-2015 – Poder 
Executivo – Seção I – páginas 52-53. - Plano de Curso nº 264 

ETIM Logística Lei Federal n.º 9394, de 20-12-1996; Lei Federal n.º 
11741/2008; Resolução CNE/CEB n.º 1, de 5-12-2014; 
Resolução CNE/CEB n.º 6, de 20-9-2012; Resolução 
CNE/CEB n.º 2, de 30-1-2012; Resolução CNE/CEB n.º 4, de 
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13-7-2010; Resolução SE n.º 78, de 7-11-2008; Decreto 
Federal n.º 5154, de 23-7-2004. 
Plano de Curso aprovado pela Portaria Cetec – 844, de 15-
2-2016, republicada no Diário Oficial de 2-3-2016 – Poder 
Executivo – Seção I – página 49. - Plano de Curso nº 287 

ETIM Química Lei Federal n.º 9394, de 20-12-1996; Lei Federal n.º 
11741/2008; Resolução CNE/CEB n.º 1, de 5-12-2014; 
Resolução CNE/CEB n.º 6, de 20-9-2012; Resolução 
CNE/CEB n.º 2, de 30-1-2012; Resolução CNE/CEB n.º 4, de 
13-7-2010; Resolução SE n.º 78, de 7-11-2008; Decreto 
Federal n.º 5154, de 23-7-2004. 
Plano de Curso aprovado pela Portaria Cetec – 775, de 24-
9-2015, publicada no Diário Oficial de 25-9-2015 – Poder 
Executivo – Seção I – página 37. - Plano de Curso nº 116 

 

4.3 Cursos Iniciados no 1º Semestre de 2017 – Classe Descentralizada 

Técnico em Contabilidade  Lei Federal n.º 9394, de 20-12-1996; Resolução 
CNE/CEB n.º 1, de 5-12-2014; Resolução CNE/CEB 
n.º 6, de 20-9-2012; Resolução SE n.º 78, de 7-11-
2008; Decreto Federal n.º 5154, de 23-7-2004. 
Plano de Curso aprovado pela Portaria Cetec – 733, 
de 10-9-2015, publicada no Diário Oficial de 11-9-
2015 – Poder Executivo – Seção I – páginas 52-53.- 
Plano de Curso nº 234 

Técnico em Informática para Internet Lei Federal n.º 9394, de 20-12-1996; Resolução 
CNE/CEB n.º 1, de 5-12-2014; Resolução CNE/CEB 
n.º 6, de 20-9-2012; Resolução SE n.º 78, de 7-11-
2008; Decreto Federal n.º 5154, de 23-7-2004. 
Plano de Curso aprovado pela Portaria Cetec – 738, 
de 10-9-2015, publicada no Diário Oficial de 11-9-
2015 – Poder Executivo – Seção I – página 53.  
Plano de Curso nº 184 

ETIM Administração Lei Federal n.º 9394, de 20-12-1996; Resolução SE 
n.º 78, de 7-11-2008; Resolução CNE/CEB n.º 4, de 
6-6-2012; Resolução n.º 6, de 20-9-2012; Resolução 
CNE/CEB n.º 2, de 30-1-2012; e Resolução CNE/CEB 
n.º 4, de 13-7-2010; Decreto Federal n.º 5154, de 
23-7-2004; Parecer CNE/CEB n.º 5, de 4-5-2011; 
Indicação CEE 8/2000. 
Plano de Curso aprovado pela Portaria Cetec – 
134,de 4-10-2012, publicada no Diário Oficial de 5-
10-2012 – Poder Executivo – Seção I – página 38. 
Plano de Curso nº 213 

ETIM Informática para Internet Lei Federal n.º 9394, de 20-12-1996; Resolução SE 
n.º 78, de 7-11-2008; Resolução CNE/CEB n.º 4, de 
6-6-2012; Resolução n.º 6, de 20-9-2012; Resolução 
CNE/CEB n.º 2, de 30-1-2012; e Resolução CNE/CEB 
n.º 4, de 13-7-2010; Decreto Federal n.º 5154, de 
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23-7-2004; Parecer CNE/CEB n.º 5, de 4-5-2011; 
Indicação CEE 8/2000. 
Plano de Curso aprovado pela Portaria Cetec – 182, 
de 26-9-2013, publicada no Diário Oficial de 27-9-
2013 – Poder Executivo – Seção I – página 40. 
Plano de Curso nº 267 

ETIM Marketing Lei Federal n.º 9394, de 20-12-1996; Resolução SE 
n.º 78, de 7-11-2008; Resolução CNE/CEB n.º 4, de 
6-6-2012; Resolução n.º 6, de 20-9-2012; Resolução 
CNE/CEB n.º 2, de 30-1-2012; e Resolução CNE/CEB 
n.º 4, de 13-7-2010; Decreto Federal n.º 5154, de 
23-7-2004; Parecer CNE/CEB n.º 5, de 4-5-2011; 
Indicação CEE 8/2000. 
Plano de Curso aprovado pela Portaria Cetec – 134, 
de 4-10-2012, publicada no Diário Oficial de 5-10-
2012 – Poder Executivo – Seção I – página 38 
Plano de Curso nº 152 

ETIM Segurança do Trabalho Lei Federal n.º 9394, de 20-12-1996; Resolução SE 
n.º 78, de 7-11-2008; Resolução CNE/CEB n.º 4, de 
6-6-2012; Resolução n.º 6, de 20-9-2012; Resolução 
CNE/CEB n.º 2, de 30-1-2012; e Resolução CNE/CEB 
n.º 4, de 13-7-2010; Decreto Federal n.º 5154, de 
23-7-2004; Parecer CNE/CEB n.º 5, de 4-5-2011; 
Indicação CEE 8/2000. 
Plano de Curso aprovado pela Portaria Cetec – 164, 
de 10-10-2012, publicada no Diário Oficial de 11-10-
2012 – Poder Executivo – Seção I – página 59, 
retificada no Diário Oficial de 12-10-2012 – Poder 
Executivo – Seção I – página 33. 
Plano de Curso nº 179 

 

4.4 Cursos Iniciados no 2º Semestre de 2016 – Sede 

Habilitação Ato Legal 

Técnico em Contabilidade  Lei Federal n.º 9394, de 20-12-1996; Resolução CNE/CEB 
n.º 1, de 5-12-2014; Resolução CNE/CEB n.º 6, de 20-9-
2012; Resolução SE n.º 78, de 7-11-2008; Decreto Federal 
n.º 5154, de 23-7-2004. 
Plano de Curso aprovado pela Portaria Cetec – 733, de 10-
9-2015, publicada no Diário Oficial de 11-9-2015 – Poder 
Executivo – Seção I – páginas 52-53. 
Plano de Curso nº 234 

Técnico em Farmácia Lei Federal n.º 9394, de 20-12-1996; Resolução CNE/CEB 
n.º 1, de 5-12-2014; Resolução CNE/CEB n.º 6, de 20-9-
2012; Resolução SE n.º 78, de 7-11-2008; Decreto Federal 
n.º 5154, de 23-7-2004. 
Plano de Curso aprovado pela Portaria Cetec – 724, de 10-
9-2015, publicada no Diário Oficial de 11-9-2015 – Poder 
Executivo – Seção I – página 52. – Plano de Curso nº 172 
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Técnico em Informática Lei Federal n.º 9394, de 20-12-1996; Resolução CNE/CEB 
n.º 1, de 5-12-2014; Resolução CNE/CEB n.º 6, de 20-9-
2012; Resolução SE n.º 78, de 7-11-2008; Decreto Federal 
n.º 5154, de 23-7-2004. 
Plano de Curso aprovado pela Portaria Cetec – 738, de 10-
9-2015, publicada no Diário Oficial de 11-9-2015 – Poder 
Executivo – Seção I – página 53. - Plano de Curso nº 160 

Técnico em Logística Lei Federal n.º 9394, de 20-12-1996; Resolução CNE/CEB 
n.º 1, de 5-12-2014; Resolução CNE/CEB n.º 6, de 20-9-
2012; Resolução SE n.º 78, de 7-11-2008; Decreto Federal 
n.º 5154, de 23-7-2004. 
Plano de Curso aprovado pela Portaria Cetec – 733, de 10-
9-2015, publicada no Diário Oficial de 11-9-2015 – Poder 
Executivo – Seção I – páginas 52-53. - Plano de Curso nº 288 

Técnico em Transações Imobiliárias Lei Federal n.º 9394, de 20-12-1996; Resolução CNE/CEB 
n.º 1, de 5-12-2014; Resolução CNE/CEB n.º 6, de 20-9-
2012; Resolução SE n.º 78, de 7-11-2008; Decreto Federal 
n.º 5154, de 23-7-2004. 
Plano de Curso aprovado pela Portaria Cetec – 733, de 10-
9-2015, publicada no Diário Oficial de 11-9-2015 – Poder 
Executivo – Seção I – páginas 52-53. - Plano de Curso nº 264 

 

4.5 Cursos Iniciados no 2º Semestre de 2016 – Classe Descentralizada 

Técnico em Contabilidade  Lei Federal n.º 9394, de 20-12-1996; Resolução 
CNE/CEB n.º 1, de 5-12-2014; Resolução CNE/CEB 
n.º 6, de 20-9-2012; Resolução SE n.º 78, de 7-11-
2008; Decreto Federal n.º 5154, de 23-7-2004. 
Plano de Curso aprovado pela Portaria Cetec – 733, 
de 10-9-2015, publicada no Diário Oficial de 11-9-
2015 – Poder Executivo – Seção I – páginas 52-53.- 
Plano de Curso nº 234 

Técnico em Informática para Internet Lei Federal n.º 9394, de 20-12-1996; Resolução 
CNE/CEB n.º 1, de 5-12-2014; Resolução CNE/CEB 
n.º 6, de 20-9-2012; Resolução SE n.º 78, de 7-11-
2008; Decreto Federal n.º 5154, de 23-7-2004. 
Plano de Curso aprovado pela Portaria Cetec – 738, 
de 10-9-2015, publicada no Diário Oficial de 11-9-
2015 – Poder Executivo – Seção I – página 53.  
Plano de Curso nº 184 
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5. HISTÓRICO 

É início de 2003, começa a funcionar a 1ª Escola Técnica Estadual na Cidade de Praia Grande, 

com o nome ETE Adolpho Berezin – Extensão Praia Grande. Um posto avançado da Escola Técnica Estadual 

Adolpho Berezin, estabelecida na vizinha cidade de Mongaguá. A recém inaugurada escola funciona 

dividindo algumas salas na recente instalada Fatec-BS/Praia Grande, também extensão da Faculdade de 

Tecnologia da Baixada Santista, localizada na Cidade de Santos, ambas pertencentes ao Centro Estadual de 

Tecnologia Paula Souza. O prédio que as unidades irmãs começaram a dividir a partir deste ano de 2003, 

tem uma história muito importante para o Município de Praia Grande.  

O prédio, situado na Praça 19 de Janeiro, 144, foi o primeiro Paço Municipal da Prefeitura. 

Emancipada em 19 de Janeiro de 1967, a cidade de Praia Grande teve sua nova casa inaugurada pelo 

Interventor Federal, Paulo de Souza Sandoval em meados de 1968. Neste prédio funcionava a Prefeitura e a 

Câmara Municipal de Praia Grande, sendo ampliado no mesmo ritmo que o Município crescia. Praia Grande, 

a caçula da Região, crescia rápido, obrigando o pequeno prédio a ser esticado e adaptado a esse crescimento.  

No final da década de 80, o então prédio da Prefeitura, já não suporta mais o crescimento da Cidade é 

obrigado a se transferir para as suas novas instalações no Bairro da Vila Mirim, deixando vazio, mas cheio de 

histórias o antigo prédio.  

Mas sua história não parou por ai. O edifício abrigou a Secretaria Municipal de Educação de Praia 

Grande, Regional 01, Escola Municipal de Praia Grande, Centro Estadual de Educação Supletiva Max Dadá 

Gallizzi. Até que em 8 de março de 1996, após uma breve reforma no antigo Paço Municipal é inaugurada a 

Fatec Baixada Santista/Praia Grande. Sendo que o 1º curso a ser oferecido foi o Esquema I, para formação 

de professores do Ensino Técnico, curso de extensão universitária.  

A Unidade de Praia Grande (Etec e Fatec) recebeu seus primeiros cursos regulares em 2003. A 

Etec de Praia Grande com dois cursos técnicos, Informática e Logística. A Fatec de Praia Grande com o curso 

tecnológico de Informática para Gestão de Negócios. Desde essa época a Unidade Praia Grande não para de 

crescer, antes com apenas meia dúzia de salas, e passou a contar com 29 salas de aula, 9 laboratórios de 

informática, laboratórios de farmácia, microbiologia, química, além de toda a parte administrativa das duas 

escolas ali instaladas. Com isso a ETEC de Praia Grande passar a contar com 5 cursos técnicos, com a duração 

de um ano e meio, nos três períodos: Contabilidade, Farmácia, Informática, Logística e Transações 

Imobiliárias. 

No meio do ano de 2013 a prefeitura de Praia Grande, firma parceria com o CEETEPS para a 

criação de uma classe descentralizada no ano de 2014, onde passou a contar com 4 cursos de ETIM (Ensino 

Técnico Integrado ao Médio), que são de Administração, Informática para Internet, Marketing e Segurança 

do Trabalho. Inicial essa classe descentralizada ficou em 2014 em 4 salas de aula na escola E.M. Carlos 

Roberto Dias, posteriormente em 2015 em 8 salas na FALS - Faculdade do Litoral Sul Paulista, já no meio de 
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2015 a extensão passa ter um prédio próprio no bairro Balneário Maracanã. O novo prédio da extensão 

situado na Av. Dr Roberto de Almeida Vinhas, 10119 – Balneário Maracanã – Praia Grande/SP, passa ter o 

espaço para 21 salas de aula, 6 laboratórios de informática, 3 laboratórios de ciências, 3 laboratórios de 

curso, auditório, biblioteca, quadra poliesportiva, 2 salas de multiuso, sala para o grêmio, salas dos 

professores e para toda área administrativa.   

No início do ano de 2017 a prefeitura de Praia Grande, entrega mais um novo prédio para abrigar 

a nova sede da Etec de Praia Grande, situado na Av Guadalajara, 943 – Guilhermina – Praia Grande/SP, onde 

passa ter o espaço para 21 salas de aula, 6 laboratórios de informática, laboratórios de farmácia, 

microbiologia, química, física, auditório, biblioteca, quadra poliesportiva, 2 salas de multiuso, sala para o 

grêmio, salas dos professores e para toda área administrativa.  Com isso além dos 5 cursos que a sede 

possuía, passa a ter mais 2 cursos de ETIM (Ensino Técnico Integrado ao Médio, que são os de Logística e 

Química.
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6. CARACTERIZAÇÃO 

6.1 Níveis e Modalidades de Ensino/Agrupamento Discente – Sede 

CURSO PERÍODO MÓDULO EIXO TÉCNOLÓGICO 
QUANTIDADE DE ALUNOS 

MATRICULADOS EM 
03/02/2017 

PROGRESSÕES 
PARCIAIS 

ADAPTAÇÕES 

CONTABILIDADE MANHÃ 1º 
GESTÃO E 
NEGÓCIOS 

35 - - 

CONTABILIDADE MANHÃ 2º 
GESTÃO E 
NEGÓCIOS 

36 - - 

CONTABILIDADE MANHÃ 3º 
GESTÃO E 
NEGÓCIOS 

28 - - 

FARMÁCIA MANHÃ 1º AMBIENTE E SAÚDE 35 - - 

FARMÁCIA MANHÃ 2º AMBIENTE E SAÚDE 33 2 1 

FARMÁCIA MANHÃ 3º AMBIENTE E SAÚDE 32 1 - 

FARMÁCIA NOITE 1º AMBIENTE E SAÚDE 35 - - 

FARMÁCIA NOITE 2º AMBIENTE E SAÚDE 32 - - 

FARMÁCIA NOITE 3º AMBIENTE E SAÚDE 31 - - 

INFORMÁTICA MANHÃ 2º 
INFORMAÇÃO E 
COMUNICAÇÃO 

29 - - 

INFORMÁTICA NOITE 1º 
INFORMAÇÃO E 
COMUNICAÇÃO 

35 - - 

INFORMÁTICA NOITE 2º 
INFORMAÇÃO E 
COMUNICAÇÃO 

34 - - 

INFORMÁTICA NOITE 3º 
INFORMAÇÃO E 
COMUNICAÇÃO 

31 - - 

LOGÍSTICA NOITE 1º 
GESTÃO E 
NEGÓCIOS 

35 - - 

LOGÍSTICA NOITE 2º 
GESTÃO E 
NEGÓCIOS 

37 - - 

LOGÍSTICA NOITE 3º 
GESTÃO E 
NEGÓCIOS 

32 - - 

TRANSAÇÕES 
IMOBILIÁRIAS 

NOITE 1º 
GESTÃO E 
NEGÓCIOS 

35 - - 

TRANSAÇÕES 
IMOBILIÁRIAS 

NOITE 2º 
GESTÃO E 
NEGÓCIOS 

32 - - 

TRANSAÇÕES 
IMOBILIÁRIAS 

NOITE 3º 
GESTÃO E 
NEGÓCIOS 

28 - - 
 

LOGÍSTICA 
INTEGRADO AO 
ENSINO MÉDIO 

INTEGRAL 1º 
GESTÃO E 
NEGÓCIOS 

35 - - 

QUÍMICA 
INTEGRADO AO 
ENSINO MÉDIO 

INTEGRAL 1º 
PRODUÇÃO 
INDUSTRIAL 

35 - - 
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6.2 Níveis e Modalidades de Ensino/Agrupamento Discente – Classe Descentralizada 

CURSO PERÍODO ANO EIXO TÉCNOLÓGICO 

QUANTIDADE DE 
ALUNOS 

MATRICULADOS 
EM 06/02/2017 

PROGRESSÕES 
PARCIAIS 

ADAPTAÇÕES 

ADMINISTRAÇÃO 
INTEGRADO AO 
ENSINO MÉDIO 

INTEGRAL 1º GESTÃO E NEGÓCIOS 40 - - 

ADMINISTRAÇÃO 
INTEGRADO AO 
ENSINO MÉDIO 

INTEGRAL 2º GESTÃO E NEGÓCIOS 40 - - 

ADMINISTRAÇÃO 
INTEGRADO AO 
ENSINO MÉDIO 

INTEGRAL 3º GESTÃO E NEGÓCIOS 39 - - 

INFORMÁTICA 
PARA INTERNET 
INTEGRADO AO 
ENSINO MÉDIO 

INTEGRAL 1º 
INFORMAÇÃO E 
COMUNICAÇÃO 

42 - - 

INFORMÁTICA 
PARA INTERNET 
INTEGRADO AO 
ENSINO MÉDIO 

INTEGRAL 2º 
INFORMAÇÃO E 
COMUNICAÇÃO 

40 - - 

INFORMÁTICA 
PARA INTERNET 
INTEGRADO AO 
ENSINO MÉDIO 

INTEGRAL 3º 
INFORMAÇÃO E 
COMUNICAÇÃO 

39 - - 

MARKETING 
INTEGRADO AO 
ENSINO MÉDIO 

INTEGRAL 1º GESTÃO E NEGÓCIOS 40 - - 

MARKETING 
INTEGRADO AO 
ENSINO MÉDIO 

INTEGRAL 2º GESTÃO E NEGÓCIOS 38 - - 

MARKETING 
INTEGRADO AO 
ENSINO MÉDIO 

INTEGRAL 3º GESTÃO E NEGÓCIOS 40 - - 

SEGURANÇA DO 
TRABALHO 

INTEGRADO AO 
ENSINO MÉDIO 

INTEGRAL 1º SEGURANÇA 40 - - 

SEGURANÇA DO 
TRABALHO 

INTEGRADO AO 
ENSINO MÉDIO 

INTEGRAL 2º SEGURANÇA 40 - - 

SEGURANÇA DO 
TRABALHO 

INTEGRADO AO 
ENSINO MÉDIO 

INTEGRAL 3º SEGURANÇA 35 - - 

CONTABILIDADE NOITE 1º GESTÃO E NEGÓCIOS 40 - - 

CONTABILIDADE NOITE 2º GESTÃO E NEGÓCIOS 33 - - 

CONTABILIDADE NOITE 3º GESTÃO E NEGÓCIOS 22 - - 

INFORMÁTICA 
PARA INTERNET NOITE 1º 

INFORMAÇÃO E 
COMUNICAÇÃO 

40 
- - 

INFORMÁTICA 
PARA INTERNET NOITE 2º 

INFORMAÇÃO E 
COMUNICAÇÃO 

29 
- - 

INFORMÁTICA 
PARA INTERNET NOITE 3º 

INFORMAÇÃO E 
COMUNICAÇÃO 

27 
- - 
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6.3 Classe Descentralizada 

Classe Descentralizada Balneário Maracanã 

Coordenador Fernando Carrazedo Feijó 

Convênio Prefeitura Municipal de Praia Grande 

 

CURSO PERÍODO ANO EIXO TÉCNOLÓGICO 
QUANTIDADE DE ALUNOS 

MATRICULADOS EM 06/02/2017 

ADMINISTRAÇÃO INTEGRADO 
AO ENSINO MÉDIO 

INTEGRAL 1º GESTÃO E NEGÓCIOS 40 

ADMINISTRAÇÃO INTEGRADO 
AO ENSINO MÉDIO 

INTEGRAL 2º GESTÃO E NEGÓCIOS 40 

ADMINISTRAÇÃO INTEGRADO 
AO ENSINO MÉDIO 

INTEGRAL 3º GESTÃO E NEGÓCIOS 39 

INFORMÁTICA PARA INTERNET 
INTEGRADO AO ENSINO 

MÉDIO 
INTEGRAL 1º 

INFORMAÇÃO E 
COMUNICAÇÃO 

42 

INFORMÁTICA PARA INTERNET 
INTEGRADO AO ENSINO 

MÉDIO 
INTEGRAL 2º 

INFORMAÇÃO E 
COMUNICAÇÃO 

40 

INFORMÁTICA PARA INTERNET 
INTEGRADO AO ENSINO 

MÉDIO 
INTEGRAL 3º 

INFORMAÇÃO E 
COMUNICAÇÃO 

39 

MARKETING INTEGRADO AO 
ENSINO MÉDIO 

INTEGRAL 1º GESTÃO E NEGÓCIOS 40 

MARKETING INTEGRADO AO 
ENSINO MÉDIO 

INTEGRAL 2º GESTÃO E NEGÓCIOS 38 

MARKETING INTEGRADO AO 
ENSINO MÉDIO 

INTEGRAL 3º GESTÃO E NEGÓCIOS 40 

SEGURANÇA DO TRABALHO 
INTEGRADO AO ENSINO 

MÉDIO 
INTEGRAL 1º SEGURANÇA 40 

SEGURANÇA DO TRABALHO 
INTEGRADO AO ENSINO 

MÉDIO 
INTEGRAL 2º SEGURANÇA 40 

SEGURANÇA DO TRABALHO 
INTEGRADO AO ENSINO 

MÉDIO 
INTEGRAL 3º SEGURANÇA 35 

CONTABILIDADE NOITE 1º GESTÃO E NEGÓCIOS 40 

CONTABILIDADE NOITE 2º GESTÃO E NEGÓCIOS 33 

CONTABILIDADE NOITE 3º GESTÃO E NEGÓCIOS 22 
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INFORMÁTICA PARA INTERNET NOITE 1º 
INFORMAÇÃO E 
COMUNICAÇÃO 

40 

INFORMÁTICA PARA INTERNET NOITE 2º 
INFORMAÇÃO E 
COMUNICAÇÃO 

29 

INFORMÁTICA PARA INTERNET NOITE 3º 
INFORMAÇÃO E 
COMUNICAÇÃO 

27 

 

6.4 Recursos Financeiros 

Providos pelo Centro Paula Souza 

Verba de Adiantamento (Despesas Miúdas) R$ 3850,00 

Verba de Vale Transporte R$ 1500,00 

Providos pela Unidade Escolar 

Verba da APM em junho de 2017 A Unidade, em sua nova gestão, está organizando 
a APM e não foi possível saber de fato o total em 
caixa. 

 
6.5. Empresas Terceirizadas 

Limpeza Sede  

A Unidade Escolar ainda não recebeu os dados referentes 
Empresa: RCA 
Gestor: Ieda Jardim 

Segurança Sede 

A Unidade Escolar ainda não recebeu os dados referentes 
Empresa: RCA 

Gestor: Ieda Jardim 

Segurança Classe Descentralizada 

Ragassi Segurança Patrimonial Eireli EPP 
Nº 201/2015 Processo> 4197/15 
Vigência: 18/12/2015 -15 meses e prorrogado por mais 15 meses (16/06/2018) 
Gestor: Fernando Feijó 

Limpeza Classe Descentralizada 

MR Service Rireli- ME 
Nº 189/2016 Processo: 5606/16 
Vigência: 18/11/2016 – 15 meses 
Gestor: Fernando Feijó 

 
6.6 Órgãos Colegiados  

Órgão Colegiado Descrição 

Conselho de Escola Em constituição pela nova equipe de gestão 
designada em 04/05/2017 

CIPA Em constituição pela nova equipe de gestão 
designada em 04/05/2017 

APM Em constituição pela nova equipe de gestão 
designada em 04/05/2017 

Grêmio Estudantil Em constituição pela nova equipe de gestão 
designada em 04/05/2017 
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7. PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO 
7.1 Missão 

Formar profissionais éticos, competentes para exercer a sua cidadania e atuar no mundo do trabalho, 

preparados para atender as constantes mudanças e inovações. 

 

7.2 Visão 

Ser a Escola Técnica reconhecida pela organização, inclusão e competência na educação profissional de 

jovens e adultos do município de Praia Grande e adjacências, para que sejam capazes de mudar a sua realidade 

econômico e social e da região que residem. 

 

7.3 Características Regionais 

A cidade de Praia Grande  

Gentílico: Praia-Grandense 

A história de sua formação está intimamente ligada à de São Vicente, da qual foi distrito até 

1966, quando o Supremo Tribunal Federal, examinando recurso extraordinário pela municipalidade de São 

Vicente, deu ganho de causa oa município de Praia Grande, concedendo-lhe autonomia. A Lei Estadual nº 

8092, de 28 de fevereiro de 1964, já havia determinado a emancipação. 

O topônimo Praia Grande decorre da extensa praia - cerca de 40 quilômetros - que lhe serve de 

divisa territorial, e que os primitivos habitantes já chamavam de "peaçabuçu", o porto grande. 

Formação Administrativa 

Distrito criado com a denominação de Praia Grande, por Lei Estadual nº 5285, de 18 de fevereiro 

de 1959, com sede no Bairro de mesmo nome, e território desmembrado daquele distrito e do distrito de 

Solemar, no município de São Vicente. 

Elevado a categoria de município com a denominação de Praia Grande, por Lei Estadual nº 8092, 

de 28 de fevereiro de 1964, desmembrado de São Vicente, com sede no 2º distrito de São Vicente 

(Boqueirão).  Constituído de dois distritos: Praia Grande e Solemar. 

Sua instalação verificou-se no dia 19 de janeiro de 1967.  

Em divisão territorial datada de 01 de junho de 1995, o município é constituído de dois Distritos: 

Praia Grande e Solemar.  Assim permanecendo em divisão territorial datada de 15 de julho de 1999. 

População: 287.967 pessoas. (Est. 2013 IBGE) 
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Pirâmide Etária: os alunos da nossa Unidade de Ensino estão na faixa etária compreendida entre 

15 a 78 anos de idade. 

 Faixa Idade Homens   Mulheres 

de 0 a 14 anos  27.452 28.564 

de 15 a 19 anos 9.524 9.638 

de 20 a 24 anos 8.863 9.195 

de 25 a 29 anos 7.856 8.117 

de 30 a 34 anos 7.134 7.589 

de 35 a 39 anos 6.664 7.301 

de 40 a 44 anos 6.160 6.646 

de 45 a 49 anos 5.237 5.772 

de 50 a 54 anos 3.990 4.394 

de 55 a 59 anos 3.455 3.788 

de 60 a 64 anos 2.838 3.276 

de 65 a 69 anos 1.963 2.518 

de 70 a 74 anos 1.836 2.240 

de 75 a 79 anos 906 1.116 

de 80 a 99 anos 642 883 

Área Territorial: 147,544 km2. 

Representação Política: eleitorado, 143.327 eletiroes (fonte: IBGE 2006) 

Economia: 

 PIB per capita: R$ 11.142,95  (fonte: IBGE 2009). 

 PIB valor adicionado - Por setor: 

o Agropecuária: 4.127; 

o Indústria: 285.651; 

o Serviços: 1.689.376. 

Educação: 

 Ensino Fundamental: 41.785 matrículas (fonte IBGE 2009) 

 Ensino Médio: 9.543 matrículas (fonte IBGE 2009) 

Estatísticas do Cadastro Central de Empresas 2008: 

 Número de Unidades locais = 7.408 unidades 

 Número de Pessoal Ocupado Total = 39.756 pessoas 

Saúde: 

 Estabelecimentos de Saúde 

o Federais: 02 unidades; 

o Estadual: zero 
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o Municipais: 32 unidades; 

o Privados: 15 unidades. 

Não há na nossa região grandes empresas instaladas.  Os cursos da nossa escola pretendem formara 

profissionais que atendam as necessidades do mercado de trabalho, em especial o local. 

Ameaças: 

 Pouca divulgação em comparação aos cursos oferecidos pelo governo. 

 Cursos virtuais.; 

 Concorrência no mercado pelos nossos profissionais (docentes e funiconários); 

 Limitação dos recursos hídricos e energéticos.no país; 

 Concorrência entre Etecs e outras instituições com o mesmo curso (transferências). 

 Redução dos recursos financeiros para unidade 

 Convênio estágio/Fundap encerrado. 

 Dificuldade de contratação de docentes. 

 Instabilidade econômica do país.  

 Oportunidades: 

 Empresas da região. 

 Participação em reuniões através da comissão do emprego e trabalho junto à comunidade; 

 Marketing da escola ampliado através da padronização das camisetas e da criação do facebook da 

unidade; 

 Participação da Etec nos conselhos municipais; 

 Quantidade de farmácias de manipulação, drogarias, hospitalar na região; 

 Estágios disponíveis, oferecidos pelas prefeituras de região; 

 Sede própria da Etec com parceria da Prefeitura, sendo construída e entrega dentro do 2º semestre 

de 2016. Deverá em princípio abrigar 7 Etim's e 7 Técnicos no período noturno. 

 Classe Descentralizada, prédio cedido pela Prefeitura para abrigar em princípio sete cursos de ensino 

Técnico Integrado ao Médio e outros sete cursos Técnicos no período noturno. Já em funcionamento 

4 Etim's e 2 Técnicos. 

 Possibilidade de abertura de cursos novos na sede e na classe descentralizada. 

 Projeto Andaraguá (Porto Seco); 

7.4 Características do Corpo Discente 

7.4.1 Alunos matriculados nas Habilitações Técnicas 

Residência - 80% dos alunos residem em Praia Grande 

As habilitações com maior número de alunos que residem nos demais municípios da região é Farmácia e  

Transações Imobiliárias 
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Quanto ao sexo observa-se: 

Predominância do sexo feminino em: Contabilidade, Farmácia e Transações Imobiliárias 

Predominância do sexo masculino em: Informática, Informática para Internet e Logística 

Número de moradores na residência: 100% dos cursos residem três ou mais moradores; 

Renda Familiar: Em todas as habilitações a renda familiar não ultrapassa 3 salários mínimos 

Escolaridade: Aproximadamente 90% dos alunos são oriundos do serviço público e educação (escolas municipais e 

estaduais) 

Hábitos de estudo: Em todos os cursos os alunos dedicam de 2 a 4 horas para estudar, fora dos horários de aula 

Aproximadamente 80% dos alunos possuem computador em casa e acesso à internet; 

7.4.2 Alunos matriculados nas Habilitações do ETIM 

Residência - 100% dos alunos residem em Praia Grande em diferentes bairros. 

Observa-se que a  escolha do curso está associada a localização da residência. 

Número de moradores na residência: 100% dos cursos residem três ou mais moradores; 

Renda Familiar: Em todas as habilitações a renda familiar não ultrapassa 3 salários mínimos 

Escolaridade: Aproximadamente 90% dos alunos são oriundos do serviço público e educação (escolas municipais e 

estaduais) 

Hábitos de estudo: Em todos os cursos os alunos dedicam de 2 a 4 horas para estudar, fora dos horários de aula 

Aproximadamente 85% dos alunos possuem computador em casa e acesso à internet; 

7.5 Avaliação de Metas do Ano Anterior 

Meta Cumprimento 

Elaborar mecanismos eficientes para conscientização da 
população interna, para reduzir em 10% o consumo de 
água e luz na unidade 

Não Mensurável 
Unidade reimplantada e com nova gestão desde 
04/05/2017, em um novo prédio não sendo possível a 
mensuração do cumprimento da meta 

Criação da comissão do Voluntariado Educativo para 
adesão de, pelo menos, 8 voluntários na unidade, em 
dois anos 

Não Mensurável 
Unidade reimplantada e com nova gestão desde 
04/05/2017, em um novo prédio não sendo possível a 
mensuração do cumprimento da meta 

Captar água da chuva e dos condicionadores de ar, para 
utilização na limpeza de 30% do prédio Já avaliado 
Reduzir a evasão escolar em 50%  

Não Mensurável 
Unidade reimplantada e com nova gestão desde 
04/05/2017, em um novo prédio não sendo possível a 
mensuração do cumprimento da meta 

Aumentar as vagas de estágios em 20%, aos alunos Não Mensurável 
Unidade reimplantada e com nova gestão desde 
04/05/2017, em um novo prédio não sendo possível a 
mensuração do cumprimento da meta 

Melhorar os recursos tecnológicos em 50% Não Mensurável 
Unidade reimplantada e com nova gestão desde 
04/05/2017, em um novo prédio não sendo possível a 
mensuração do cumprimento da meta 

Incentivar Leitura e utilização da Biblioteca aumentando 
em 35% o número de empréstimos em 5 anos 

Não Mensurável 
Unidade reimplantada e com nova gestão desde 
04/05/2017, em um novo prédio não sendo possível a 
mensuração do cumprimento da meta 
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7.6 Indicadores 

INDICADOR DESCRIÇÃO 

Perdas do Curso de Informática A verificação da perda, por módulo, do curso técnico em 
Informática, observando os dados do BDCETEC, dá-se: 

1º 
Módulo 

 (1º 
Semestre 

2016) 

Entrada – 1º 
Módulo - Noite 

 1º 
Semestre/2016 

40 
matriculados 

Entrada – 2º 
Módulo - Noite 

2º 
Semestre/2016 

40 
matriculados 

% de Perda 
Comparativa 

0% 

2º 
Módulo 

 (1º 
Semestre 

2016) 

Entrada – 2º 
Módulo - Noite 

1º 
Semestre/2016 

33 
Matriculados 

Entrada – 3º 
Módulo - Noite 

2º 
Semestre/2016 

20 
Matriculados 

% de Perda 
Comparativa 

33% 

3º 
Módulo 

 (1º 
Semestre 

2016) 

Entrada – 3º 
Módulo - Noite 

 1º 
Semestre/2016 

20 
Matriculados 

Saída – 3º 
Módulo - Noite 
20 Concluintes 

% de Perda 
Comparativa 

0% 

1º 
Módulo 

 (2º 
Semestre 

2016) 

Entrada – 1º 
Módulo - Noite 

 2º 
Semestre/2016 

40 
matriculados 

Entrada – 2º 
Módulo 

1º 
Semestre/2017 

31 alunos 

% de Perda 
Comparativa 

22,5% 

2º 
Módulo 

 (2º 
Semestre 

2016) 

Entrada – 2º 
Módulo 

2º 
Semestre/2016 

34 alunos 

Entrada – 3º 
Módulo 

1º 
Semestre/2017 

31 alunos 

% de Perda 
Comparativa 

9% 

3º 
Módulo 

 (2º 
Semestre 

2016) 

Entrada – 3º 
Módulo 

 2º 
Semestre/2016 

20 Alunos 

Saída – 3º 
Módulo 

20 Concluintes 

% de Perda 
Comparativa 

0% 

Sem Vestibulinho para Ingresso no primeiro módulo manhã 
no 1º Semestre de 2106 

2º 
Módulo 

 (1º 
Semestre 

2016) 

Entrada – 2º 
Módulo - 
Manhã 

1º 
Semestre/2016 

33 
Matriculados 

Entrada – 3º 
Módulo - 
Manhã 

2º 
Semestre/2016 

27 
Matriculados 

% de Perda 
Comparativa 

18% 

3º 
Módulo 

 (1º 
Semestre 

2016) 

Entrada – 3º 
Módulo - 
Manhã 

 1º 
Semestre/2016 

Saída – 3º 
Módulo - 
Manhã 

26 Concluintes 

% de Perda 
Comparativa 

4% 
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27 
Matriculados 

1º 
Módulo 

 (2º 
Semestre 

2016) 

Entrada – 1º 
Módulo - 
Manhã 

 2º 
Semestre/2016 

40 
matriculados 

Entrada – 2º 
Módulo 

1º 
Semestre/2017 

31 alunos 

% de Perda 
Comparativa 

22,5 % 

Não houve segundo módulo no 2º semestre de 2016 

3º 
Módulo 

 (2º 
Semestre 

2016) 

Entrada – 3º 
Módulo 

 2º 
Semestre/2016 

27 Alunos 

Saída – 3º 
Módulo 

26 Concluintes 

% de Perda 
Comparativa 

4% 

A análise dos dados do BDCETEC, em relação as perdas por 
módulos, se observa que os maiores índices de perdas se dá nas 
turmas que iniciam o 2º módulo de ambos os períodos, com 
média de 24% de perda comparativa. 
A Unidade Escolar realiza semestralmente o processo de Vagas 
Remanescentes para preenchimento das vagas, porém os 
índices de não sucesso escolar permanecem próximos aos 20%. 

Progressões Parciais – Ensino Técnico A análise das atas de Conselho de Classe permitem a seguinte 
analise: 
- Somente o Curso Técnico em Farmácia tem alunos em 
Progressão Parcial sendo: 
1 aluno matriculado no segundo módulo com PP do 1º módulo; 
2 alunos matriculados  no terceiro módulo com PP do 2º 
módulo; 

Perfil dos Alunos Ingressantes – Cursos Técnicos Análise: 
Alunos matriculados nas Habilitações Técnicas 
Residência - 80% dos alunos residem em Praia Grande 
As habilitações com maior número de alunos que residem nos 
demais municipios ds região é Farmácia e  
Transações Imobiliárias 
Sexo -  
Predominância do sexo feminino em: Contabilidade, Farmácia 
e Transações Imobiliárias 
Predominância do sexo masculino em: Informática, Informática 
para Internet e Logística 
Número de moradores na residência: 100% dos cursos residem 
três ou mais moradores; 
Renda Familiar: Em todas as habilitações a renda familiar não 
ultrapassa 3 salários minímos 
Escolaridade: Aproximadamente 90% dos alunos são oriundos 
do serviço público e educação (escolas municipais  
e estaduais) 
Hábitos de estudo: Em todos os cursos os alunos dedicam de 2 
a 4 horas para estudar, fora dos horários de aula 
Aproximadamente 80% dos alunos possuem computador em 
casa e acesso a internet; 
Para acessar o perfil completo acesse o site do PPG no link 
https://sites.google.com/site/etecpgppg/home 

Perfil dos Alunos Ingressantes - ETIM Análise: 

https://sites.google.com/site/etecpgppg/home
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Alunos matriculados nas Habilitações do ETIM 
Residência - 100% dos alunos residem em Praia Grande em 
diferentes bairros. 
Observa-se que a escolha do curso está associada a localização 
da residência o número de moradores na residência: 100% dos 
cursos residem três ou mais moradores; 
Renda Familiar: Em todas as habilitações a renda familiar não 
ultrapassa 3 salários mínimos 
Escolaridade: Aproximadamente 90% dos alunos são oriundos 
do serviço público e educação (escolas municipais e u 
estaduais) 
Hábitos de estudo: Em todos os cursos os alunos dedicam de 2 
a 4 horas para estudar, fora dos horários de aula 
Aproximadamente 80% dos alunos possuem computador em 
casa e acesso a internet; 
Para acessar o perfil completo acesse o site do PPG no link 
https://sites.google.com/site/etecpgppg/home 

 

7.7 Pontos Fortes 

Pontos Fortes 

Recursos Humanos 

Coordenadores de Curso comprometidos com a reconstrução da Unidade Escolar; 
Professores do ETIM, Farmácia e Contabilidade envolvidos e participativos com as atividades do curso; 
Docentes e Servidores empolgados com a nova gestão da unidade. 

Infraestrutura e Localização 

Prédio novo com espaço para criação de espaços de aprendizagem e organização administrativa; 
Infraestrutura para implantação de rede de computadores pronta; 
 Boa localização do prédio. 

Mobiliários e Equipamentos 

Mobiliários recebido e em uso 

 

7.8 Situações Problemas 

Situações Problemas 

Recursos Humanos 

Falta de servidores administrativos para execução das tarefas; 
Falta de segurança patrimonial durante o período diurno. 

Infraestrutura e Localização 

Prédio novo, porém com muitas necessidades de organização dos espaços para aulas teóricas e práticas; 
Boa localização geográfica, porém, região muito propicia a assaltos e pontos de vendas de drogas. 
Embora a infraestrutura para a implantação da rede esteja pronta as configurações estão lentas pelo número 
reduzido de servidores para implantação física. 
Internet, provida pela prefeitura municipal, lenta e instável; 

Mobiliários e Equipamentos 

Poucos equipamentos de informática (computadores); 
Falta de computador para criação do servidor da Unidade Escolar; 
Falta de equipamentos multimídias (Datashow e notebook) 

Oferta de Cursos 

Altos índices de evasão dos Cursos Técnicos da Sede e Classe Descentralizada, em especial: 
Informática; Informática para Internet e Contabilidade (Classe Descentralizada) 
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7.9 Prioridades 

Prioridades 

Recursos Humanos 

Solicitação junto ao Centro Paula Souza para ampliar a segurança patrimonial terceirizada para o período diurno; 

Infraestrutura e Localização 

Instalar link do Intragov na Escola; 
Solicitação a Guarda municipal e Policia Militar rondas para garantir a segurança dos alunos, professores e servidores 
da Unidade Escolar. 

Mobiliários e Equipamentos 

Solicitação e aquisição da APM de equipamentos para melhor funcionamento das aulas práticas e dinamismo de 
aulas teóricas. 

Oferta de Cursos 

Promoção de ações que viabilizem a permanência do aluno na escola. 

 

7.10 Objetivos 

Objetivos 

Recursos Humanos 

Solicitar junto ao Centro Paula Souza para ampliar a segurança patrimonial terceirizada para o período diurno; 

Infraestrutura e Localização 

Solicitar e Instalar link do Intragov na Escola; 
Solicitar a Guarda municipal e Policia Militar rondas intensivas nos diversos períodos de funcionamento da Unidade 
Escolar e em especial nos horários de entradas e saídas dos alunos; 
Instalar cortinas nas salas de aula, laboratórios e ambientes administrativos; 

Mobiliários e Equipamentos 

Solicitação e aquisição da APM de equipamentos para melhor funcionamento das aulas práticas e dinamismo de 
aulas teóricas. 

Oferta de Cursos 

Diminuir índices de evasão dos cursos técnicos noturnos, em especial nos cursos: 
- Informática; 
- Informática para Internet; 
- Contabilidade 

 

7.11 Metas 

Aumentar as vagas de estágios em 20%, aos alunos 

Captar água da chuva e dos condicionadores de ar, para utilização na limpeza de 30% do prédio 

Construção de 100% dos Manuais de Orientação dos Alunos 

Elaborar mecanismos eficientes para conscientização da população interna, para reduzir em 10% o consumo de água 
e luz na unidade 

Implantar Sistema de Gestão Acadêmica em 10% das rotinas acadêmicas da Unidade Escolar 

Implementar Rotinas Pedagógicas em 100% das Habilitações da Unidade Escolar 

Incentivar Leitura e utilização da Biblioteca aumentando em 35% o número de empréstimos em 5 anos 

Melhorar os recursos tecnológicos em 50% 

Ofertar a 100% dos docentes capacitação para Construção do PTD e registros do diário de classe 

Organizar 100% do prédio quanto a mobiliários e espaços da Sede e Classe Descentralizada 

Organizar a vida funcional de 100% dos Servidores e Professores 

Reduzir em 30% os índices de evasão da Unidade Escolar 

Reduzir em 50% os índices de evasão do Curso Técnico em Informática 

Sistematizar em 100% as rotinas de funcionamento escolar, priorizando o atendimento a alunos e professores e 
gestão do tempo  
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7.12 Projetos 2017 e Futuros 

Os projetos estão disponíveis na integra no site do PPG da Etec de Praia Grande no através do link: 

https://sites.google.com/site/etecpgppg/home 
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8. PARECER DO CONSELHO DE ESCOLA 

Como já citado neste Plano Plurianual de Gestão a Unidade Escolar passa por um processo de reimplantação e isso 

inclui a organização dos órgãos colegiados. 

O Conselho de Escola está em fase de reconstituição, não tendo esta reconstrução concluída até a entrega deste PPG. 

Cabe ressaltar que este Plano Plurianual de Gestão foi construído com um esforço coletivo e de equipe. 

 



 

Plano Plurianual de Gestão – 2017/2021 

38 

9. AVALIAÇÃO DO PLANO 

Legenda                             Sim  (S)           Não (N)            Parcialmente (P)  

 

TÓPICOS S N P 

  Projeto Politíco Pedagógico 
   

CARACTERIZAÇÃO S N P 

  Introdução 
   

  Atos legais de criação 
   

  Histórico 
   

  Modalidades de Ensino oferecidas pela escola 
   

  Agrupamento Discente 
   

  Classes Descentralizadas 
   

  Recursos Humanos 
   

  Recursos Físicos 
   

  Recursos Materiais 
   

  Recursos Financeiros 
   

  Serviços Terceirizados 
   

  Colegiados, Organizações e Instituições Auxiliares 
   

PLANO DE METAS - PROJETOS S N P 

  Missão 
   

  Visão 
   

  Características regionais 
   

  Características do corpo discente 
   

  Avaliação do cumprimento de metas do ano anterior 
   

  Indicadores  (seleção, justificativa da escolha, pertinência e relevância) 
   

  Pontos Fortes (condizem com os indicadores selecionados) 
   

  Situações-problema (condizem com os indicadores selecionados) 
   

  Prioridades (estabelecem uma relação com a missão e o Projeto Político-pedagógico) 
   

  Definição de Objetivos (clareza e coerência com o Projeto Político-Pedagógico e prioridades 

estabelecidas)    

http://www.cpscetec.com.br/planoescolar/planoPP.php
http://www.cpscetec.com.br/planoescolar/dadosUnidade.php
http://www.cpscetec.com.br/planoescolar/atosLegais.php
http://www.cpscetec.com.br/planoescolar/historico.php
http://www.cpscetec.com.br/planoescolar/modalidades.php
http://www.cpscetec.com.br/planoescolar/turmas.php
http://www.cpscetec.com.br/planoescolar/classesDesc.php
http://www.cpscetec.com.br/planoescolar/profissionais.php
http://www.cpscetec.com.br/planoescolar/espacoFisico.php
http://www.cpscetec.com.br/planoescolar/equipamentos.php
http://www.cpscetec.com.br/planoescolar/recursosFinanceiros.php
http://www.cpscetec.com.br/planoescolar/servTerc.php
http://www.cpscetec.com.br/planoescolar/instituicoesAux.php
http://www.cpscetec.com.br/planoescolar/missao.php
http://www.cpscetec.com.br/planoescolar/visao.php
http://www.cpscetec.com.br/planoescolar/caracReg.php
http://www.cpscetec.com.br/planoescolar/publicoAlvo.php
http://www.cpscetec.com.br/planoescolar/avaliacaoMetas.php
http://www.cpscetec.com.br/planoescolar/indicadores.php
http://www.cpscetec.com.br/planoescolar/pontosFortes.php
http://www.cpscetec.com.br/planoescolar/situacoesProblema.php
http://www.cpscetec.com.br/planoescolar/prioridades.php
http://www.cpscetec.com.br/planoescolar/objetivos.php
http://www.cpscetec.com.br/planoescolar/objetivos.php
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  Estabelecimento de metas (estabelecem relação com as prioridades e os objetivos) 
   

  Definição de projetos (partem das metas estabelecidas) 
   

  Parecer do Conselho de Escola  (aprovação) 
   

  

 

PARECER  (Unidade de Ensino Médio e Técnico) 

A Supervisão Pedagógica Regional analisou o Plano Plurianual de Gestão (2017-2021) da Etec de Praia Grande e 

solicitou várias correções que foram atendidas pela Unidade em período extramente curto, de forma a demonstrar o 

empenho da nova equipe de gestão. Esta situação pode ser explicada a partir da mudança da Direção da Unidade, 

ocorrida durante o processo de elaboração do PPG. Desta forma, parabenizo à toda equipe que participou desse 

processo, lembrando que este é um planejamento que pode ser melhorado ao longo do ano e à medida que novos 

desafios surgirem.  

 

Em decorrência de problemas estruturais no site utilizado para inserção dos dados do PPG, os itens “recursos físicos e 

materiais” referentes aos laboratórios e oficinas encontram-se atualizados e disponíveis no site de Mapeamento de 

Laboratórios da Cetec. Quanto ao Calendário Escolar e as Organizações Curriculares, esses foram homologados pela 

Supervisão Pedagógica Educacional e encontram-se disponíveis nas dependências da Unidade Escolar devendo ser 

incorporados ao Plano Plurianual de Gestão, após sua homologação e impressão. 

 

Sendo assim, somos pela homologação do Plano Plurianual de Gestão (2017–2021) da Etec de Praia Grande. 

  

 Pela Homologação. 

 Reformular, conforme análise e parecer, reencaminhando-o dentro do prazo de 30 dias a partir desta data. 

 Somente salvar, sem enviar. 

 

  

Histórico de preenchimento do roteiro 

10/04/2017 10:00:53 

Pedido de reformulação do plano realizada por: Sabrina Rodero Ferreira Gomes 

Considerando que o Plano Plurianual de Gestão da Etec de Praia Grande (2017-2021) não 

foi elaborado dentro do prazo estabelecido pelo Regimento Comum das Etecs do Centro 

Paula Souza, retorno-o à Unidade para sua regularização, impreterivelmente, até o dia 

02/05/17. Para tanto, todos os campos devem ser atualizados e preenchidos conforme 

orientações emanadas pela Supervisão Educacional, lembrando que o Plano Plurianual de 

Gestão é uma exigência legal, e que seu descumprimento pode acarretar problemas de 

ordem técnico-administrativas à Unidade. 

 

Sabrina Rodero Ferreira Gomes 

Supervisora Educacional 

02/06/2017 05:07:52 Plano Plurianual de Gestão enviado por: Fernando José Pereira 

02/06/2017 06:17:21 

Homologação do plano realizada por: Sabrina Rodero Ferreira Gomes 

A Supervisão Pedagógica Regional analisou o Plano Plurianual de Gestão (2017-2021) da 

Etec de Praia Grande e solicitou várias correções que foram atendidas pela Unidade em 

período extramente curto, de forma a demonstrar o empenho da nova equipe de gestão. 

Esta situação pode ser explicada a partir da mudança da Direção da Unidade, ocorrida 

durante o processo de elaboração do PPG. Desta forma, parabenizo à toda equipe que 

participou desse processo, lembrando que este é um planejamento que pode ser 

melhorado ao longo do ano e à medida que novos desafios surgirem.  

 

Em decorrência de problemas estruturais no site utilizado para inserção dos dados do 

PPG, os itens “recursos físicos e materiais” referentes aos laboratórios e oficinas 

encontram-se atualizados e disponíveis no site de Mapeamento de Laboratórios da Cetec. 

Quanto ao Calendário Escolar e as Organizações Curriculares, esses foram homologados 

pela Supervisão Pedagógica Educacional e encontram-se disponíveis nas dependências da 

http://www.cpscetec.com.br/planoescolar/metas.php
http://www.cpscetec.com.br/planoescolar/projetos.php
http://www.cpscetec.com.br/planoescolar/parecer.php
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Unidade Escolar devendo ser incorporados ao Plano Plurianual de Gestão, após sua 

homologação e impressão. 

 

Sendo assim, somos pela homologação do Plano Plurianual de Gestão (2017–2021) da 

Etec de Praia Grande. 

 

 


