
Parecer da Supervisão Regional
A Etec de Praia Grande obteve em 2016 um 
desempenho inferior ao de 2015 em todos os (6)
seis blocos visitados. Parte desse resultado se 
explica pelo fato de alguns blocos nunca terem 
recebido a visita de um Observador, levando a 
equívocos por parte da Direção e sua equipe. Por 
outro lado, a falta de um Coordenador Pedagógico 
na Unidade, em 2016, dificultou o desenvolvimento 
do Observatório Escolar pela falta de registros 
relativos ao ano anterior. A falta dos Coordenadores 
de Curso na reunião de consenso também foi um 
dificultador na análise do Observatório. Quanto às 
questões de Infraestrutura a Etec está prestes a 
mudar seu endereço de funcionamento para um 
novo prédio, o que deverá suprir vários dos 
problemas ora apresentados. Quanto às questões 
da APM estas devem ser tratadas pelos membros 
participantes a fim de regularizar sua situação junto 
à comunidade, e torná-la operante.
De acordo com a formatação do Observatório 
Escolar todas as afirmativas se encontram à 
disposição da comunidade, e aquelas que não 
foram atingidas em sua plenitude, devem ser objeto 
de ações da escola ou do Departamento 
Responsável no Centro Paula Souza, a fim de se 
obter a qualidade almejada pela Instituição.

80,3476,92

66,47

Unidade Regional CPS
0

20

40

60

80

100

Resultado Geral

Comunicação e Documentação Escolar

Etec de Praia Grande

01/09/2017 
18:49:59

Resultado Geral

1 / 5



Parecer do Diretor
Todos os envolvidos na atividade se empenharam. 
A direção havia feito verificação em 06/06; portanto 
apenas confirmando as informações dadas. 
Coordenador do processo esteve sempre 
disponível para retirar dúvidas, caso aparecesse. O 
principal benefício deste processo é a verificação 
das falhas havidas em documentação e a 
proposição em as corrigir para avaliação futura.

Parecer do Observador
A Etec de Praia Grande segue parcialmente as 
orientações da Cetec no que diz respeito aos 
procedimentos de controle e gestão documental, 
registros e cumprimento de prazos. O 
monitoramento das práticas pedagógicas também 
foi deficiente em parte das ações, sobretudo no 
tocante aos registros. Não houve a socialização das 
informações praticamente na totalidade dos itens 
verificados no observatório escolar. Observa-se, 
portanto, que a Unidade poderá  melhorar suas 
práticas, em todos os itens averiguados, para o 
próximo ano da visita do Observatório Escolar.
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Convênios, Parcerias e Contratos

Parecer do Diretor
Todos os envolvidos na atividade se empenharam. 
A direção havia feito verificação em 06/06; portanto 
apenas confirmando as informações dadas. 
Coordenador do processo esteve sempre 
disponível para retirar dúvidas, caso aparecesse. O 
principal benefício deste processo é a verificação 
das falhas havidas em documentação e a 
proposição em as corrigir para avaliação futura.

Parecer do Observador
A Etec de Praia Grande precisa se atualizar e fazer 
a avaliação e monitoramento dos serviços 
prestados por empresas terceirizadas. A 
documentação e registro da  APM da escola estão 
atrasados, portanto esta encontra-se inoperante. 
Não há o entrosamento dos setores e não houve a 
socialização das informações dos itens verificados 
no observatório escolar.
Conforme orientado na visita de consenso, para o 
próximo período estas questões devem ser  
melhoradas.
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Gestão de Pessoas

Parecer do Diretor
Todos os envolvidos na atividade se empenharam. 
A direção havia feito verificação em 06/06; portanto 
apenas confirmando as informações dadas. 
Coordenador do processo esteve sempre 
disponível para retirar dúvidas, caso aparecesse. O 
principal benefício deste processo é a verificação 
das falhas havidas em documentação e a 
proposição em as corrigir para avaliação futura.

Parecer do Observador
Apesar da UE  permitir o desenvolvimento de parte 
de seus servidores,  não houve a socialização das 
informações da maioria dos itens  verificados no 
observatório escolar. Constatou-se que a UE 
trabalha de maneira compartimentada, sem o 
entrosamento dos setores.
A Gestão de Pessoas é dinâmica, portanto, a todo 
o momento pode ser melhorada. A escola precisa 
melhorar suas práticas e buscar acertar seu 
caminho, com ações coesas e de forma integrada.
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Saúde, Segurança e Meio Ambiente

Parecer do Diretor
Todos os envolvidos na atividade se empenharam. 
A direção havia feito verificação em 06/06; portanto 
apenas confirmando as informações dadas. 
Coordenador do processo esteve sempre 
disponível para retirar dúvidas, caso aparecesse. O 
principal benefício deste processo é a verificação 
das falhas havidas em documentação e a 
proposição em as corrigir para avaliação futura.

Parecer do Observador
A visita foi realizada de forma satisfatório com 
ampla participação da equipe.
Prédio relativamente antigo com diversos 
problemas incluindo segurança e acessibilidade.
A unidade está prestes a mudar par um prédio 
novo, portanto a direção nãoestá investindo na 
manutenção do prédio atual.
A documentação relativa as questões de saúde e 
segurança de forma geral estão adequadas, 
organizadas e atualizadas.
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Tecnologia e Infraestrutura

Parecer do Diretor
Todos os envolvidos na atividade se empenharam. 
A direção havia feito verificação em 06/06; portanto 
apenas confirmando as informações dadas. 
Coordenador do processo esteve sempre 
disponível para retirar dúvidas, caso aparecesse. O 
principal benefício deste processo é a verificação 
das falhas havidas em documentação e a 
proposição em as corrigir para avaliação futura.

Parecer do Observador
A visita foi realizada de forma satisfatória, a equipe 
colaborou com todas as informações necessárias.
A UE está de mudança para um prédio novo, 
potanto a Direção não esta investindo na 
manutenção da unidade.
Prédio relativamente antigo com diversos 
problemas estruturais como vazamento na 
cobertura, problemas na parte elétrica e hidráulica.
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Parecer do Diretor
Todos os envolvidos na atividade se empenharam. 
A direção havia feito verificação em 06/06; portanto 
apenas confirmando as informações dadas. 
Coordenador do processo esteve sempre 
disponível para retirar dúvidas, caso aparecesse. O 
principal benefício deste processo é a verificação 
das falhas havidas em documentação e a 
proposição em as corrigir para avaliação futura.

Parecer do Observador
A Etec  de Praia Grande  participou da reunião de 
consenso do Bloco Pedagógico, do Observatório 
Escolar, com a presença da Supervisão Escolar e 
parte da equipe gestora da Unidade (Direção, 
Diretoria de Serviços da Área Acadêmica e 
Administrativa). 
Em virtude da Unidade estar sem Coordenador 
Pedagógico em 2016 foi bastante difícil o 
desenvolvimento do Bloco Pedagógico, pois, a 
Direção possuía poucos registros do trabalho 
desenvolvido pela Coordenadora Pedagógica em 
2015. Contudo, ao analisar os documentos dos 
docentes PTDs, Diários de Classe, foi possível 
identificar algumas ações da Coordenação. A falta 
dos Coordenadores de Curso na reunião de 
consenso também foi um dificultador na análise do 
Observatório. Contudo, alguns aspectos foram 
identificados como necessidades de melhoria e que 
devem ser minuciosamente analisados pela 
Direção e equipe de Coordenadores, a fim de 
atender as necessidades identificados no 
Observatório Escolar.
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