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PLANO PLURIANUAL DE GESTÃO 2021-2025 

Etec Getúlio Vargas 

 

Introdução 

 

 

 

 

Enquanto Unidade de Educação Profissional, temos o compromisso 
em relatar sobre o Plano de ideias, com tendências filosóficas a serem 
selecionadas e mediante à situação histórica atual que é única do momento. 
Assim, tratamos de elaborar um Plano Estratégico, que possua características 
próprias sobre o estilo da gestão vigente. 

O Plano Escolar é um dos mais importantes documentos da escola. É 
por meio dele que todas as ações imediatas e futuras são organizadas segundo 
prioridades, metas, objetivos e análise dos resultados obtidos. Ao compor o 
Plano Escolar todo o contexto atual e as expectativas futuras são consideradas 
e organizadas de maneira a orientar ações ao longo de cada período letivo.  

Já, o Plano Plurianual de Gestão é ainda mais abrangente. Este não 
se estabelece pautado no imediato, mas sim no desdobramento de ações que 
serão desenvolvidas ao longo de cinco anos. Neste caso, o Plano Escolar 
mencionado no início está inserido no Plano Plurianual de Gestão 2021-2025. 
Assim, transformar este Planejamento em ações, projetos e executá-lo requer 
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de todos os envolvidos uma organização que deve estar diretamente vinculada 
ao processo de ensinar e aprender. 

Escrevemos este documento com inúmeras informações que 
caracterizam sistematicamente esta unidade escolar, seu público, seus 
funcionários e que são apresentadas a fim de mostrar sua imagem atual e sua 
projeção no decorrer de um quinquênio. É fundamental, pois, que na organização 
deste Plano todos os setores da comunidade escolar participem ativamente, pois 
cada qual, dentro de sua especificidade, deve elencar suas expectativas para 
serem esboçados os objetivos e a ideia de lidar com as necessidades da 
realidade da escola. A elaboração deste Plano Plurianual de Gestão foi uma 
atividade de reflexão, discussões e afinamento de ideias, tendo como 
preocupação a definição de projetos e metas de maneira democrática e 
transparente. Ao construirmos o projeto, planejamos o que temos a intenção de 
fazer, de realizar para buscar uma sociedade melhor, mais justa, igualitária e 
democrática, caracterizada por uma educação de qualidade para todos e 
valorizada pelo respeito à cidadania e à ética. 

Assegurar uma gestão democrática da escola, possibilitar o 
envolvimento de profissionais e usuários no processo de tomada de decisões no 
funcionamento da organização escolar. Manter a participação da comunidade 
escolar como um processo educativo voltado para o exercício da cidadania, 
permitindo uma maior integração social e transparência administrativa. Em 
outras palavras, efetivar uma gestão democrática requer atitudes e métodos, 
conforme disse Gadotti (2000), mas não é suficiente. Precisamos de uma escola 
verdadeiramente comprometida com a qualidade de ensino e com a cidadania 
em seu sentido mais amplo. 

A elaboração do PPG 2021-2025 teve como início a discussão com o 
corpo docente para que os mesmos pudessem opinar sobre os projetos que 
seriam importantes a serem desenvolvidos com vistas para melhorar o 
desempenho da Etec Getúlio Vargas enquanto um lugar mais agradável, bem 
como na solução de seus problemas do cotidiano. 

Para que os professores também participassem deste processo 
disponibilizamos um link com um formulário para que fossem escritas sugestões 
sobre projetos e as ações para auxiliarem a resolver os problemas da escola.  

Endereço do link 

https://docs.google.com/forms/d/1Xtb13ZCTrEb5FNxIfFRh76ccjqBIs-
kHfn7PzN7Bxrs/edit?ts=607df8d5  

Como se trata de um documento que tem a premissa de ser 
democrático e participativo, utilizamos relatos das reuniões de Planejamento 
como sugestões e indicadores do esboço de nossas propostas. 

A intenção é de proporcionar alcance aos docentes do que se trata o 
Projeto Político Pedagógico através de um texto, onde os professores possam 
refletir na importância da construção participativa deste documento. 
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Como Coordenadora Pedagógica, juntamente com o Diretor, 
procuramos elaborar a Introdução, a Missão e Visão, o PPP, os Objetivos, as 
Situações-Problema, as Prioridades, os Pontos Fortes da escola e a ampliação 
das Metas. 

O plano de ação para desenvolvimento das atividades do Plano 
Plurianual de Gestão, incluindo o Projeto Político Pedagógico foi baseado na 
divisão de trabalho onde foi programado que cada área/pessoa que estivesse 
relacionada(o) com as informações que deveriam ser prestadas para que desta 
forma o trabalho fosse dinamizado. 

As reuniões seguintes se seguiram realizadas entre a Coordenação 
Pedagógica e a Direção diretamente com cada envolvido, para realizarmos o 
fechamento de cada área e assim concluirmos o processo do PPG e a 
divulgação dos mesmos. 

Após a conclusão do PPG 2021/2025 foi realizada uma a reunião do 
Conselho de Escola, onde todos os membros presentes puderam aprovar o 
conteúdo, ficando assim o Plano qualificado e enviado à apreciação da 
Supervisão Regional 

 

 

 

 

 

 

 

PARTICIPANTES 
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NOME Segmento que 
Representa 

 

I II III IV 

José Antonio Gualimberti Salerno 
 

 
 
 

Diretor  x x x 

Evaristo Gonçalves de Oliveira 
 

 
 
 

Diretor Acadêmico x x   
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Renan Samuel de Oliveira 
 

 
 

Diretor de Serviços x x   

Nilza Roberti Benites Chui 
 

 
 

Coordenadora 
Pedagógica 

x x x x 

Sueli Linguanoto Chiarle 
 

 
 

Coordenadora Classe 
Descentralizada 

x x   
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Erika da Silva Obteszczak 
 

 
 

Orientadora 
Educacional 

x 
 

x x x 

Elisangela Lourdes de Jesus 

 

 

AssessoraTécnico 
Administrativa II 

x x   

Fabiana Lucarelli Serrano 

 
 

Coordenadora do 
Curso de 

Administração 

x x x x 
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Zuleica Ramos Tani 
 

 
 

Coordenadora do 
Ensino Médio 

x x x x 

Alexandre Dias Afonso 
 

 
 

Diretor Executivo da 
APM 

x    

Elaine Aparecida Perline 
 
 
 

Diretora Executiva da 
CIPA 

x    

Simone Zerbinato Dias Afonso 
 

 
 

Administrativo x x   
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Érika Alves dos Santos 
 
 
 

Setor do Patrimônio 
escolar 

x x   

Raphael Nevez Ruiz 
 

 
 

Representante do 
Grêmio Estudantil 

x    

 Observações 

I Levantamento de Dados e 
Informações 

II Análise dos Indicadores 
III Definições de Prioridades 
IV Definição de Metas/Projetos 
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PROJETO POLÍTICO PEDAGÓGICO 

 

 O Projeto Político-Pedagógico (PPP) da Escola Técnica Getúlio 
Vargas, além de ser uma exigência legal, expressa na Lei 9.394, de 20 de 
dezembro de 1996, permite a revelação de sua Identidade, concepções e 
práticas educacionais.  

Estabelece, ainda, a natureza e o papel socioeducativo, cultural, 
político e ambiental da Escola, bem como as suas relações pedagógicas de 
inclusão e respeito.  

Todo projeto supõe ruptura com o presente e promessas para o futuro. 
Projetar significa tentar quebrar um estado confortável para arriscar-se, 
atravessar um período de instabilidade e buscar uma estabilidade em função da 
promessa que cada projeto contém de estado melhor do que o presente. 

Mais do que um dispositivo de natureza burocrática com finalidade de 
atendimento à legislação educacional, o projeto Político Pedagógico é uma ação 
intencional, com um sentido explícito e um compromisso definido coletivamente 
que tem como desafio elaborar e registrar de forma sintetizada as necessidades, 
anseios e expectativas de uma comunidade, as quais são frutos da interação 
entre os objetivos e prioridades heterogêneas estabelecidas pela coletividade, e 
que estabelece através da reflexão as ações necessárias à construção de uma 
nova realidade para o seu corpo docente, discente, gestores e funcionários da 
administração geral (contratados e terceirizadas), alunos, pais e de toda a 
comunidade da Escola Técnica Getúlio Vargas.  

O PPP é antes de tudo, um trabalho que exige comprometimento de 
todos os envolvidos no processo educativo. Nosso objetivo é propiciar situações 
que permitam aos professores, assim como toda a comunidade escolar, 
aprender a pensar e a realizar o fazer pedagógico de forma coerente. Levando 
em conta uma análise situacional fundamentada em nossa trajetória histórica, 
nossos problemas, dificuldades, possibilidades e, principalmente, na condição 
de Instituição pública destinada a cumprir sua missão social.  

Apesar de se constituir enquanto exigência normativa, o Projeto 
Político Pedagógico é antes de tudo um instrumento ideológico, político, que visa 
sobretudo, a gestão dos resultados de aprendizagem, através da projeção, da 
organização, e acompanhamento de todo o universo escolar. De acordo com 
Betini, “o projeto político-pedagógico mostra a visão macro do que a Instituição 
escola pretende ou idealiza fazer, seus objetivos, metas e estratégias 
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permanentes, tanto no que se refere às suas atividades pedagógicas, como às 
funções administrativas. Portanto, o projeto político-pedagógico faz parte do 
planejamento e da gestão escolar. A questão principal do planejamento é então, 
expressar a capacidade de se transferir o planejado para a ação. Assim sendo, 
compete ao projeto político-pedagógico a operacionalização do planejamento 
escolar, em um movimento constante de reflexão-ação-reflexão.”1 (2005, p.38)  

Ao construirmos nosso Projeto Político-Pedagógico levamos em conta 
a realidade que circunda a Escola e as famílias de nossos alunos, pois, 
certamente, a realidade social dos alunos afeta a sua vida escolar, e os dados 
levantados devem contribuir para orientar todo o organismo escolar para os fins 
de tratar tais indícios com a devida relevância, transformando-os em currículo, 
objeto de planejamento e potencial de aprendizagem.  

A articulação entre o projeto político-pedagógico, o acompanhamento 
das ações, a avaliação e utilização dos resultados, com a participação e 
envolvimento das pessoas, o coletivo da escola, pode levá-la a ser eficiente e 
eficaz. Daí a notória ênfase dada pelos mecanismos legais à escola democrática. 
Conforme Veiga o PPP “É também um instrumento que identifica a escola como 
uma Instituição social, voltada para a educação, portanto, com objetivos 
específicos para esse fim.” 2(p. 13, 2002).  

Em um segundo momento, analisamos as condições físicas e os 
recursos humanos disponíveis para a efetivação do Projeto, como também as 
necessárias e passíveis de metas e planejamentos.  

Em acordo com todos os nossos encontros, discussões e pontos em 
comum, e ainda pensando na gama de formações acadêmicas, pessoais e 
sociais de cada membro que contribuiu para a construção de nosso Projeto, 
enquanto escola, buscamos criar um clima escolar que priorize a tolerância, o 
cotidiano escolar na cidadania e em prol dela, além da alta expectativa na 
aprendizagem dos alunos, pois acreditamos que todos podem aprender e que 
todos somos iguais nas diferenças, por isso precisamos de tratamentos 
pedagógicos específicos, bem planejados e acompanhados. O resultado dessa 
perspectiva pode e deve ser acompanhado por avaliações processuais e de 
resultado, notadamente transformadas. 

 

 

 
1 BETINI, Geraldo Antônio. A Construção do Projeto Político-Pedagógico da Escola.  

2 VEIGA. Ilma Passos Alencastro. Projeto Político-Pedagógico da Escola: Uma Construção possível. 14a edição Papirus, 

2002. 
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VALORES E PRINCÍPIOS PEDAGÓGICOS DA UNIDADE 
ESCOLAR 

O propósito da Etec Getúlio Vargas é garantir o processo de ensino e 
de aprendizagem através da aquisição de habilidades e competências conforme 
carga horária das matrizes curriculares. Propõe a preparação do indivíduo à 
sociedade, tornando-o um ser participativo, consciente de seus atos, apto para 
exercer o seu papel no mercado de trabalho, proporcionando-lhe uma melhoria 
de sua qualidade de vida, na economia sustentável e na preservação do meio 
ambiente. 

Para construção deste plano, a Etec Getúlio Vargas toma como 
valores fundamentais: a ética, a cidadania e compromisso social, a competência 
profissional, a autonomia, o respeito e interação e a cooperação. 

Norteados por estes valores tem-se como princípios educativos: 
Considerar o aluno como sujeito de sua própria aprendizagem. 

- Considerar que o conhecimento é construído, progressivamente, 
através da atividade própria do aluno (aprender fazendo). 

- Superar a fragmentação do saber, enfatizando a 
interdisciplinaridade. 

- Tomar as vivências, o interesse e a motivação do aluno como ponto 
de partida para novas aprendizagens. 
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- Organizar o trabalho escolar em torno de atividades que 
proporcionem o prazer de conhecer, o gosto pela ciência, o desejo de descobrir 
e de fazer e que estimulem o aprender a aprender. 

– Respeitar as diferenças e trabalhar com elas, assim, todos os 
integrantes da comunidade escolar – docentes, discentes e corpo técnico 
administrativo – devem ser tratados com igualdade e respeito independente de 
cultura, raça, cor, religião, orientação sexual e insuficiência de qualquer origem. 

- Estimular o desenvolvimento da autonomia do aluno, da sua 
participação na construção da vida escolar, através do incentivo ao trabalho em 
grupo. 

- O respeito e o cuidado com o meio ambiente devem ser práticas 
permanentes no cotidiano escolar. 

- O trabalho educativo deve ser construído mediante o diálogo, 
principalmente no que tange ao processo ensino-aprendizagem. 

- O trabalho educativo é entendido como um trabalho de 
humanização, de formação de cidadãos capazes de atuar e modificar a 
sociedade na qual estão inseridos. 

- A tecnologia será valorizada pelo que acrescenta de qualidade à vida 
humana. 

- O processo de aprendizagem deve se basear na concepção de 
unidade entre teoria e prática – práxis – ou seja, uma prática indissociada da 
teoria.  

 

 

CONCEPÇÃO DOS CURSOS 

 

Os cursos ofertados pela Getúlio Vargas estão alicerçados nos quatro 
pilares da educação recomendados por Jacques Delors (1999) em relatório para 
a UNESCO: 

- Aprender a conhecer - Indica o interesse, a abertura para o 
conhecimento, que verdadeiramente liberta da ignorância para isso é necessário 
tornar prazeroso o ato de compreender, descobrir, construir e reconstruir o 
conhecimento para que não seja efêmero, para que se mantenha ao longo do 
tempo e para que valorize a curiosidade, a autonomia e a atenção 
permanentemente. É preciso também pensar o novo, reconstruir o velho e 
reinventar o pensar. Desta forma a equipe de docentes em conjunto com os 
coordenadores dos cursos apresentam e procuram desenvolver o aprendizado 
em todos os espaços da escola trazendo o cotidiano para dentro da escola 
principalmente os valores familiares que se perdem ou se perderam ao longo 
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dos anos. Maneira de como se vestir, como se comportar no coletivo, as palavras 
mágicas, compromisso e responsabilidade são alguns dos itens relacionados ao 
aprender a conhecer. 

 

- Aprender a fazer - Mostra a coragem de executar, de correr riscos, 
de errar mesmo na busca de acertar que não basta se preparar com cuidados 
para se inserir no setor do trabalho. A rápida evolução que passam as profissões 
requerem que o indivíduo esteja apto a enfrentar novas situações de emprego e 
a trabalhar em equipe, desenvolvendo espírito cooperativo e de humildade na 
reelaboração conceitual e nas trocas, valores necessários ao trabalho coletivo. 
Ter iniciativa e intuição, gostar de uma certa dose de risco, saber comunicar-se 
e resolver conflitos e ser flexível. 

 - Aprender a viver e conviver - Traz o desafio da convivência que 
apresenta o respeito a todos e o exercício de fraternidade como caminho do 
entendimento; e, finalmente no mundo atual, este é um importantíssimo 
aprendizado por ser valorizado quem aprende a viver com os outros, a 
compreender, a desenvolver a percepção de interdependência, a administrar 
conflitos, a participar de projetos comuns, a ter prazer no esforço comum. 
Internamente a disseminação do jogo de xadrez, a disponibilidade de um local 
para o tênis de mesa e a utilização do refeitório vem construindo um aprender a 
viver e conviver mais digno e reflexivo, bem como o envolvimento com os grupos 
comunitários da região e o incentivo ao grêmio estudantil. 

 - Aprender a ser - Consideramos que seja talvez o mais importante 
por explicitar o papel do cidadão e o objetivo de viver. É importante desenvolver 
sensibilidade, sentido ético e estético, responsabilidade pessoal, pensamento 
autônomo e crítico, imaginação, criatividade, iniciativa e crescimento integral da 
pessoa em relação à inteligência. A aprendizagem precisa ser integral, não 
negligenciando nenhuma das potencialidades de cada indivíduo. A construção 
do projeto político pedagógico visa estabelecer um processo de educação que 
deve desenvolver a criatividade, o espírito crítico, a capacidade para análise e 
síntese, o autoconhecimento, a sociabilização, a autonomia e a 
responsabilidade. Desta forma, é possível a formação de um homem com 
aptidões e atitudes para se colocar a serviço do bem comum, possuir espírito 
solidário, sentir o gosto pelo saber, se dispor a se conhecer, a desenvolver a 
capacidade afetiva e a possuir uma visão inovadora e transformadora. 

A Escola, com algumas parcerias e com todos os segmentos sociais, 
assume princípios democráticos, se constituindo em espaços de transformação 
social. A autonomia e a participação, pressupostos da proposta pedagógica, não 
limitam à mera declaração de princípios consignados neste documento, mas sim 
a presença sentida de todos os envolvidos no processo educativo. 
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PALAVRAS DO DIRETOR  

 

Realizar o Plano este ano foi um grande desafio devido as 
transformações que ocorrem na relação ensino e aprendizagem entre 2020 a 
2021, tanto dos alunos como também para o corpo docente com uma nova 
realidade jamais vista em nossa unidade, onde todos foram preparados para 
aulas presenciais e de uma hora para outra necessitaram migrar para as aulas 
remotas em plataformas desconhecidas pela grande maioria da comunidade 
docente e, com um esforço fora do normal, com uma corrente de participação 
coletiva obtivemos nossos objetivos, conforme está elucidado  neste Plano de 
Trabalho.  

 

José Antonio Gualimberti Salerno 

 

 

 PARA A REALIZAÇÃO DO ENSINO-APRENDIZAGEM 

  

- Ensinar relacionando disciplinas a partir de um problema de 
interesse geral, utilizando as disciplinas como ferramentas para compreender 
detalhes. 

- Incluir no planejamento ideias e sugestões dos alunos. 

- Fazer um planejamento que leve em consideração quais conceitos 
podem ser explorados por outras disciplinas. 

- O professor deve levantar a discussão nas reuniões pedagógicas e 
apresentar seu planejamento anual para quem quiser fazer parcerias. 

- Lembrar sempre que a interdisciplinaridade não ocorre apenas em 
grandes projetos. É possível praticá-la entre dois professores ou até mesmo 
sozinho. 

 

Aprender e ensinar são processos inseparáveis. Isto acontece porque 
o ato de ensinar “é o ato de produzir direta e intencionalmente, em cada indivíduo 
singular a humanidade que é produzida histórica e coletivamente pelo conjunto 
dos homens” (SAVIANI, 1995). 

 

AVALIAÇÃO DE APRENDIZAGEM 
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A avaliação no processo de ensino e aprendizagem tem por objetivos: 
diagnosticar competências prévias e adquiridas, as dificuldades e o rendimento 
dos alunos; orientar o aluno para superar as suas dificuldades de aprendizagem; 
subsidiar a reorganização do trabalho docente para promoção, retenção ou 
reclassificação de alunos. 

A avaliação do rendimento em qualquer componente curricular será 
sistemática, contínua e cumulativa, por meio de instrumentos diversificados, 
elaborados pelo professor, com o acompanhamento do Coordenador de Curso. 
Os instrumentos de avaliação deverão priorizar a observação de aspectos 
qualitativos da aprendizagem, de forma a garantir sua preponderância sobre os 
quantitativos. 

A avaliação contínua oferece vários subsídios para uma completa 
avaliação por competências, pois acontece de várias formas, não passando 
apenas por um único instrumento de avaliação, onde o aluno é submetido 
diariamente a situações problemas, preparando-o para a vida. 

As sínteses de avaliação do rendimento do aluno, parciais e finais, 
elaboradas pelo professor, serão expressas em menções correspondentes a 
conceitos, com as seguintes definições operacionais: 

 

As sínteses parciais, no decorrer do ano/semestre letivo, virão 
acompanhadas de diagnóstico das dificuldades detectadas, quando houver, 
indicando ao aluno os meios para recuperação de sua aprendizagem. 

- As sínteses finais de avaliação, elaboradas pelo professor após 
concluído cada módulo ou série, expressarão o desempenho global do aluno no 
componente curricular, com a finalidade de subsidiar a decisão sobre promoção 
ou retenção pelo Conselho de Classe. 

  

  

 PROCESSO DE RECUPERAÇÃO 

 

 Aos alunos com rendimento insatisfatório durante o semestre/ano 
letivo, serão oferecidos estudos de recuperação. 
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Os estudos de recuperação serão constituídos pelo diagnóstico e 
reorientação da aprendizagem individualizada, com recursos e metodologias 
diferenciados. 

Os resultados obtidos pelo aluno nos estudos de recuperação 
integrarão as sínteses de aproveitamento do período letivo. 

Deverão constar no Plano de Trabalho do(s) Professor (s) as ações 
para recuperação contínua. 

 

 PROCEDIMENTOS PARA O DESENVOLVIMENTO DO TCC 

 

A necessidade do TCC no Ensino dos Cursos Técnicos visa dar 
oportunidades aos alunos para aplicação dos conceitos trabalhados durante o 
curso, em estágios, orientando-os quanto às atitudes para a cidadania e para o 
mercado de trabalho. 

Daí torna-se imprescindível que a equipe de professores desenvolva 
ações alinhadas às diretrizes do Plano de Curso das habilitações, de maneira a 
promover o aprimoramento contínuo dos trabalhos. 

O TCC é um momento único no Curso Técnico em que o aluno, em 
grupos, deverá se aprofundar em um tema escolhido. 

É importante salientar que o tema deverá estar em consonância com 
o conteúdo dos componentes curriculares do Curso, o qual é orientado 
preferencialmente por um professor especialista que dará o suporte para que 
todos consigam alcançar bons resultados. 

Percebemos que os alunos ainda não tem a cultura da importância da 
pesquisa para a Elaboração do Trabalho de Conclusão de Curso, portanto, 
desde o 1º módulo para os cursos técnicos, os professores dentro dos 
componentes de LTT, Inglês Técnico, Ética e Cidadania (quando ministrado no 
1º módulo) já começam a trabalhar os princípios básicos para a realização de 
uma boa pesquisa, que ajudará muito nos módulos subsequentes, pois o aluno 
já percebe que o desenvolvimento do TCC não acontece apenas na sala de aula, 
mas vai além do ambiente escolar através da busca de evidências para o 
trabalho, realizando pesquisas para enriquecer o conteúdo do mesmo. 

No módulo onde já há o componente PTCC (Planejamento do 
Trabalho de Conclusão de Curso), existe uma preocupação em definir o docente 
com perfil em conduzir as aulas de forma a construir com o aluno a conceituação 
do tema do TCC, partindo de uma proposta inovadora, em que o aluno tenha o 
prazer em explorar temas relevantes para a carreira escolhida, relacionado ao 
mercado de trabalho e a comunidade na qual a Etec está inserida, na busca de 
soluções concretas. Ainda no PTCC inicia-se a construção de uma monografia. 
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A monografia tem como principal objetivo reunir informações, análises 
e interpretações científicas que agreguem valor relevante e original à ciência, 
dentro de um determinado ramo, assunto, abordagem ou problemática Além da 
sala de aula, procuramos disponibilizar ao discente todos os recursos que 
necessite para a definição do tema e pesquisa, a fim de que a elaboração do 
TCC não represente um fardo, mas sim um processo de estudo aprofundado, 
que se encarado de tal forma, propicie além de imenso prazer, apropriação de 
conhecimentos importantíssimos à futura vida profissional do estudante.  

Os trabalhos são validados em uma banca ao final do PTCC 
(Planejamento do Trabalho de Conclusão de Curso), pois desta forma o grupo 
de professores pode contribuir com sugestões para ajustar o norte do trabalho, 
proporcionando também uma experiência para a continuidade das atividades.  

Durante as aulas de PTCC e DTCC são estabelecidos prazos e metas 
que também fazem parte dos critérios de avaliação, onde os alunos devem 
considerar os prazos, já apresentando algumas partes do trabalho. Nessa etapa, 
os alunos são orientados a realizar também visitas técnicas em empresas e 
entrevistas com profissionais do mercado que conheçam a área de 
desenvolvimento do trabalho.  

Desta forma, próximo ao final do semestre, os grupos que cumpriram 
as determinações finalizarão os trabalhos com a apresentação em uma das 
seguintes modalidades: banca examinadora, feiras ou exposições, sendo 
avaliados por profissionais da área e docentes. 

Em razão da Pandemia, muitos procedimentos nos TCCs foram 
alterados. Alguns modelos de procedimentos seguem abaixo descritos: 

 

 

CURSO TÉCNICO DE ADMINISTRAÇÃO 

  

  

Neste semestre foi dada continuidade a mesma metodologia do 
desenvolvimento do TCC, a parte escrita foi realizada pelos grupos e foram 
abordados temas diversos pertinentes à área de gestão. Os alunos foram 
orientados aos sites como também ocorreu pesquisa de autores através de livros 
que puderam ser baixados sem custo algum. Além dessas duas fontes, outra 
muito utilizada foi o Google Acadêmico, com indicações   em relação às 
consultas e datas de publicações. A pesquisa de campo não pode ser realizada 
por conta da pandemia. A metodologia aplicada é Análise de Conteúdo e para 
isso há necessidade da aplicação do questionário utilizando a entrevista em 
profundidade. 

  

A orientação dos TCCs no primeiro semestre de 2020 transcorreu 
pelo Teams. A cada semana os grupos deveriam entregar os materiais 



_______________________________________________________________________ 

21 
 

pesquisados como Tarefa no Teams. Os materiais pesquisados foram sendo 
selecionados e organizados de acordo com o Manual para a Elaboração do 
Trabalho de Conclusão de Curso das Escolas Técnicas do Centro Paula Souza. 
Ao final do semestre foi marcada a apresentação dos trabalhos por meio de 
reunião no Teams. Os alunos prepararam a apresentação em Powerpoint. A 
coordenação do curso técnico em Administração agendou a reunião deixando o 
link para que todos os alunos e convidados pudessem assistir. Cada grupo 
compartilhou sua tela na apresentação. Não houve banca de professores. 
Alguns professores se manifestaram após cada apresentação parabenizando os 
alunos e tecendo comentários sobre cada tema.  

 

CURSO TÉCNICO DE DESIGN DE INTERIORES 

  

O desenvolvimento do TCC foi realizado remotamente. Para viabilizar 
essa atividade o trabalho foi orientado e desenvolvido em programas de desenho 
digitais, tais como Autocad, Sketchup. O processo de ilustração das peças 
gráficas desenvolvidas pelos alunos na sua maioria também passou a ser digital, 
através de programas de render, tais com V-ray, Kerkythea e outros. O formato 
da apresentação final também sofreu uma alteração onde os alunos foram 
orientados a montar a apresentação baseada nas informações do componente 
curricular de PDTCC (base da monografia) e os desenhos desenvolvido no 
componente curricular de DTCC, sendo a apresentação final realizada no Power 
Point. Os critérios de avaliação foram desenvolvidos durante todo o semestre 
pelo acompanhamento do processo de projeto de cada TCC, evidenciando a 
clareza das ideias, viabilidade de execução, conhecimento técnico especifico de 
cada etapa, precisão gráfica, detalhamento das peças gráficas, criatividade do 
projeto no uso de materiais e revestimentos e no desempenho do uso de 
grafismo e das cores, buscando verificar o atendimento às necessidades do 
cliente, com senso crítico e coerência com a realidade.  

  

 

 CURSO TÉCNICO DE EDIFICAÇÕES 

  

 As aulas são divididas em função da formação dos Grupos: Grupos A e B. 
Na primeira semana de aula é realizada uma readequação da Equipe no 
Teams. 

 Ciência e adequação dos Temas de todos os grupos por parte dos 
professores 

 Solicitação de formação de equipes no Teams dentro da própria equipe da 
turma, já formada, a fim de facilitar a troca de informações entre os grupos. 

 Orientação geral a respeito dos conceitos fundamentais de 
Desenvolvimento, pesquisa e elaboração dos Projetos Executivos e 
detalhamentos relativos aos temas 
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 Acompanhamento dos grupos em função de dúvidas pertinentes do trabalho 

 Apresentação prévia do TCC via plataforma Teams com compartilhamento 
da tela, 20 min de apresentação e 15 min de comentários do professor 

 Abertura de Tarefas para a entrega da monografia e projetos em pdf, word 
e autocad 

 Apresentação final em Power point do TCC – considerando elaboração do 
Projeto Executivo em Cad escala 1:50 e Detalhes do Tema do trabalho em 
cad escalas: 1:20 e 1: 50. 

 

 

CURSO TÉCNICO DE ELETROTÉCNICA 
 
  

Obtivemos algumas vantagens neste período de aulas on-line, devido 
a aprendizagem ter sido efetuada através de apresentações no site do youtube, 
com as orientações do(a)s professor(a)s do TCC e os alunos em seus lares, 
permitindo o aprimoramento do ensino das técnicas para elaboração das 
monografias e apresentações, as quais serão utilizadas na vida profissional. 
Tivemos porém uma desvantagem, deixamos de assistir 
a montagem/apresentação dos projetos descritos das monografias que sempre 
foram realizados no anfiteatro da escola. 

  

 

CURSO TÉCNICO DE MECATRÔNICA 

 

 
Os critérios atribuídos para a finalização do curso foram: 
a) Compatibilidade (o texto é compatível com os objetivos) 
b) Problema (há um questionamento claramente exposto e passível de ser 
respondido) 
c) Pertinência (as informações veiculadas são coerentes e pertinentes ao tema 
proposto) 
d) Profundidade (há suficiente aprofundamento nas discussões teóricas) 
e) Referências (são pertinentes e suficientes para a pesquisa em questão) 
f) Forma (o texto respeita a forma e as normas técnicas exigidas) 
g) Português e expressão (há correção gramatical, clareza, consistência, 
coerência e coesão) 
h) Apresentação no TEAMs (o aluno demonstra domínio do conteúdo e 
capacidade de argumentação) 
i) Pontualidade (o aluno protocolou os textos nas datas previstas ao longo do 
processo de TCC) 
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j) Previsão de conclusão (o tempo restante será suficiente para concluir a 
pesquisa) 
k) Criatividade nessa época de pandemia (aluno utilizando simuladores para 
apresentação dos trabalhos no TEAMs) 

 

-Classe Descentralizada – Roldão – 

 ADMINISTRAÇÃO e SERVIÇOS JURÍDICOS 

  

Para orientar o TCC de ADM via Teams foram criados os grupos para 
cada tema dentro da equipe de DTCC, em que os alunos iam postando as 
versões do trabalho para correção e tirando dúvidas, o que permitiu o 
acompanhamento mais próximo dos trabalhos (até mais próximo do que no 
presencial para as correções do trabalho escrito). Foram realizadas 3 
apresentações online do trabalho antes da apresentação final, para treino e 
correções. Os critérios utilizados para avaliação foram participação nas aulas, 
participação na realização do trabalho escrito (os grupos relatavam os alunos 
que estavam auxiliando mesmo com dificuldade em acessar a plataforma 
teams), e participação na apresentação final, além da qualidade geral do trabalho 
final (escrito e apresentado). 

 

 PROCEDIMENTOS DE ACOMPANHAMENTO E GESTÃO DE 
PERMANÊNCIA DE ALUNOS 

A ETEC Getúlio Vargas através de um trabalho em equipe (Direção, 
Coordenação Pedagógica, Secretaria Acadêmica, Serviço de Orientação 
Educacional e Grupo de Trabalho composto por docentes, organizados por área 
de conhecimento) estabelece algumas ações para gerenciamento de 
permanência dos alunos: 

Verificar e acompanhar  os alunos faltosos, principalmente nas 
primeiras semanas de aula;  os Coordenadores de Curso verificam 
semanalmente as faltas e entram em contato com os discentes para saber a 
razão das faltas e poder auxiliar os alunos em alguns casos;  O Grupo de 
Trabalho por área de conhecimento (Códigos e Linguagens, Ciências da 
Natureza, Ciências Humanas e Matemática) irá desenvolver grupos de estudos 
direcionados, inclusive com material online, videoconferência, aulas de reforço, 
suporte pedagógico nas progressões parciais - PPs,  realização de atividade 
complementares com os alunos, para redução das lacunas de aprendizagem, 
com a finalidade de aprimorar a qualidade na formação do discente como 
profissional e cidadão inserido na sociedade e no mercado de 
trabalho; planejamento quanto ao aprendizado do aluno, promoção de 
avaliações diversificadas, recuperação contínua, aprendizagem com base em 
projetos como facilitador da aquisição de habilidades e competências; 
recepcionar os alunos ingressantes na primeira semana a fim de esclarecer os 
objetivos do curso e os sensibilizar quanto às vantagens de concluir o curso; 
organizar palestras motivacionais com profissionais inseridos no mercado de 
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trabalho e ex-alunos que apontam a importância da formação técnica na sua 
vida; contatar empresas para realização de visitas técnicas que proporcionem 
aos alunos visão de empregabilidade e atuação no mercado; organizar reuniões 
informais com representante de alunos/direção promovendo integração entre os 
grupos, discutindo problemas de interesse da Comunidade Escolar. 

Em razão da Pandemia, novos procedimentos foram adotados quanto 
ao desenvolvimento e apresentação dos TCCs. Seguem alguns 
encaminhamentos efetuados no 1º Semestre de 2020: 

 

 

 

ESTÁGIO SUPERVISIONADO E PROGRAMA APRENDIZ 
PAULISTA 

 

Todos os alunos da Etec Getúlio Vargas têm a possibilidade de 
ingressarem em um programa de estágio ou em um programa do Aprendiz 
Paulista, por meio das parcerias que a escola desenvolve junto aos agentes 
integradores. 

De acordo com a Lei nº 11.788, de 25 de setembro de 2008 que 
dispõe sobre estágio de estudantes, em seu Art. 1º: Estágio é ato educativo 
escolar supervisionado, desenvolvido no ambiente de trabalho, que visa à 
preparação para o trabalho produtivo de educandos que estejam estudando em 
Instituições de educação superior, de educação profissional, de ensino médio, 
da educação especial e dos anos finais do ensino fundamental, na modalidade 
profissional da educação de jovens e adultos. 

Devido à importância da ETEC Getúlio Vargas como instituição de 
ensino renomada, surgem muitas oportunidades de estágio para os nossos 
alunos. Atualmente a ATA (Assistente Técnico Administrativo) e a Secretaria 
Acadêmica são responsáveis pelo controle e organização do processo. É 
designado para cada curso um docente orientador para realizar o 
acompanhamento do estágio. Na UE nenhum curso exige a obrigatoriedade de 
estágio (Deliberação CEE nº 87/2009 - artigo 2º e parágrafo II). 

Sempre que surgem vagas de estágios, estas são informadas aos 
alunos sobre a importância da experiência para o processo de aprendizado na 
prática a fim de conhecer a realidade do dia a dia da profissão e a transição para 
o mercado de trabalho. 

As oportunidades de estágio são informadas nos quadros de avisos, 
murais, e-mails encaminhados aos Coordenadores de Curso para posterior 
divulgação. 

A ETEC Getúlio Vargas participa dos programas de estágios, tais 
como: Aprendiz Paulista, CIEE e Jovem Aprendiz, além de permitir que muitos 
estudantes de graduação façam seus estágios nesta Unidade Escolar. 
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Docentes orientadores de estágio 2021 

Curso Docente  

Administração  Patrícia Fildimaqui 

Automação Industrial Moisés Ferreira Sousa 

Design de Interiores Edson Luis Zopolato dos Santos 

Edificações Maria Helena Antunes 

Eletrônica Moisés Ferreira Sousa 

Eletrotécnica Evaristo Góes 

Ensino Médio Zuleica Ramos Tani 

Mecânica Edson de Oliveira 

Mecatrônica Orlando Beirão 

Meio Ambiente Eltiza Vasques 

Nutrição e Dietética Maria Isabel Gianicchi 

Química Edmond Garo Hagopian 

Serviços Jurídicos – Extensão Antonio Mezzalira 

Telecomunicações André Treff 

Administração – Extensão Jairo Vitorino 

Aprendiz Paulista Zuleica Ramos Tani 

 

 

PARCERIAS E CONVÊNIOS 

 

A Unidade Escolar busca novos parceiros para o desenvolvimento de 
atividades pedagógicas, além daqueles destinados à concessão de vagas de 
estágio aos alunos e aprendizes, bem como mantém as ocupações profissionais 
existentes, atualizadas tecnologicamente, no que se refere a equipamentos, 
softwares e instalações.  A Unidade mantém alguns parceiros para o 
desenvolvimento de atividades pedagógicas e de orientação profissional, tais 
como Curso Etapa, empresa Motorola, Universidade São Judas, Universidade 
Cruzeiro do Sul, Colégio Objetivo, Escola Superior de Propaganda e Marketing, 
Escola de Idiomas Wise Up, Escola de Idiomas 4you2, Agência de Turismo 
Forma, Empresa de Eventos Potenciall Produções, Feira de Profissões - 
Teenager, Junior Achievement, empresa KPMG (empresa global com serviços 
de Auditoria e Gestão Estratégica), Posto de Saúde do Bairro Ipiranga, Agência 
de Estágios Nube, empresa For Fun. 
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As parcerias mencionadas ocorrem de forma eventual e nesse caso 
não existe a necessidade de um plano de trabalho e sim uma organização que 
em geral a empresa ou instituição elabora. A Unidade Escolar gerencia as 
atividades desenvolvidas em parceria, acompanhando e controlando as 
diferentes etapas previstas e os resultados obtidos. 

São avaliadas e monitoradas mensalmente a qualidade dos serviços 
prestados por empresas terceirizadas tais como vigilância, limpadora e cantina 
e geradas ações imediatas, corretivas ou preventivas. Sempre são avaliadas a 
qualidade dos serviços prestados pelas Empresas Terceirizadas. 

 A Unidade Escolar encaminha ao Departamento de Contratos - 
DOF, todos os documentos exigidos para a realização dos pagamentos para 
empresas prestadoras de serviço - vigilância e limpeza, além da nota fiscal. 
Todas as documentações são encaminhadas mensalmente dentro dos prazos. 

A Unidade Escolar solicita a renovação dos contratos com no mínimo 
quatro meses de antecedência da data de término de vigência. As solicitações 
de renovação dos Contratos são realizadas dentro do prazo estabelecido. 

As ocorrências para manutenção são passadas de forma verbal para 
o chefe de seção da limpeza e posteriormente repassada à Diretoria de Serviços 
Administrativos. 

 

AÇÕES INTERDISCIPLINARES/ PROJETOS INSTITUCIONAIS/ 
PROJETOS DE HABILITAÇÕES 

 

A ETEC Getúlio Vargas estimula entre os docentes e discentes a 
participação e realização de projetos interdisciplinares com o objetivo de elencar 
inúmeras possibilidades de aprendizado. 

Projetos Interdisciplinares que ocorrem no decorrer do ano letivo: 

Palestras (com profissionais inseridos no mercado; com ex-alunos 
que descrevem a importância da sua formação na Etec; com temas atuais e 
diversos), workshops, rodas de conversa, fóruns, feiras, peças teatrais, danças, 
torneios esportivos e de jogos RPG, visitas técnicas, projetos orientados pelos 
docentes para aprimorar o ensino e outros eventos  interdisciplinares que 
ocorrem na Semana Paulo Freire e Semana Tecnológica GV. 

Torneio TECSESP (educação física /arte); 

Coleta de lixo reciclável (Meio ambiente/Geografia); 

Projeto Microempresa - JA São Paulo (Etim Administração); 

Projetos desenvolvidos na Biblioteca: Clube do Livro, Clube do Filme, 
Grupo de Estudos, Mostra de Artes, Troca de livros usados e Semanas Literárias 
Temáticas. 
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Projeto Etec na Fatec (Meio Ambiente, Nutrição, Eletrônica, 
Eletrotécnica, Mecânica) 

 

 

GERENCIAMENTO DE PROJETOS 

 

Os responsáveis pelo acompanhamento dos Projetos são os 
docentes orientadores junto aos respectivos Coordenadores de Curso e em 
alguns casos os discentes participam diretamente na elaboração e execução dos 
mesmos.  

Todos os projetos são concebidos para obter resultados que 
diversifiquem o aprendizado e a integração necessária para o processo de 
ensino; portanto, é a aplicação de conhecimentos, habilidades e técnicas na 
elaboração e execução que determina a eficácia dos mesmos. 

 

MONITORIA E VOLUNTARIADO 

Quando a UE está aberta à comunidade, principalmente na Semana 
Tecnológica GV os alunos de Administração, tanto do Etim como do Modular, 
assim como o Grêmio Estudantil fazem um trabalho voluntário de monitoria para 
apresentar a escola, os projetos e as características de cada curso aos 
visitantes. 

Na Biblioteca, atualmente a UE conta com o "Projeto Biblioteca Ativa", 
em que os docentes responsáveis organizam uma agenda literária para grupos 
de alunos interessados no projeto. 

 

 

 

PRÁTICAS DE GESTÃO ESCOLAR DIANTE À PANDEMIA 

  

Este ano de 2021, diante do enfrentamento para com a COVID19 a 
partir do ano anterior, estudantes, professores, funcionários e gestores não 
puderam conviver, lado a lado, dividindo o espaço da Etec e todos passaram a 
vivenciar a experiência inédita do ensino remoto em massa. 

Cabe documentar as principais legislações e orientações que 
regulamentam o atual momento. 

Legislação Nacional e Estadual: 
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• Decreto nº 64.881, de 22 de março de 2020 - dispõe sobre a medida 
de quarentena para o estado de São Paulo; 

• Deliberação CEE 177/2020, de 19 de março de 2020 - fixa normas 
quanto à reorganização dos calendários escolares, devido ao surto global do 
Coronavírus, para o Sistema de Ensino do Estado de São Paulo; 

• Parecer CNE-05/2020, homologado em 29 de maio de 2020 - 
reorganização do Calendário Escolar; Legislação e Orientação CPS: 

• Memorando Circular 08/2020 – GSE/Geped, de 18/03/2020 – 
instituiu o uso da plataforma MS Teams e deu orientações quanto ao uso do 
Plano de Orientação para aprendizagem à Distância – POAD, Registro de 
frequência e acompanhamento pedagógico quanto ao rendimento escolar; 

• Portaria Cetec 1.881, de 22-04-2020; 

• Memorando Circular nº 016/2020 – GSE/ Geped, de 08/05/2020 – 
orientações quanto à reorganização do Calendário Escolar 2020; 

• Memorando Circular nº 017/2020 – GSE/ Geped/ Geve/ Geslinf, de 
15/05/2020 - orientações para retirada e entrega de material pedagógico aos 
alunos; 

  

Administração Central 

Unidade do Ensino Médio e Técnico – Cetec 

Grupo de Supervisão Educacional – GSE 

• Memorando Circular nº 023/2020 – CETEC /GSE/ Geped, 
02/07/2020 - orientações para o 2.º Semestre letivo – 2020; 

• Memorando Circular nº 025/2020 – CETEC /GSE/ Geped/Geve, de 
14/07/2020 – orientações quanto às turmas concluintes do 1º semestre de 2020 
e anexo das indicações de Cursos. 

  

Sendo assim, ficou evidente que aprender ficou muito mais complexo 
do que simplesmente transmitir informações. A distância faz enxergar: é um 
desafio reconstruir no mundo on-line todas as relações e a estrutura de apoio de 
uma escola. 

A pandemia acelerou um processo que já estava em curso, de 
integração entre a tecnologia e a educação, no entanto, as ações de ensino 
remoto realizadas em resposta à pandemia estão longe de seguir o que os 
especialistas recomendam quando não há um contexto de emergência. 

A situação inesperada levou à interrupção abrupta das aulas 
presenciais e demandou das instituições de ensino tomadas de decisões 
rápidas, sem a realização de etapas fundamentais para que as iniciativas de 
educação a distância fossem melhor preparadas, já que não havia previsão do 
tempo de duração desta etapa. Embora reconheçamos os preparativos, ainda 
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assim, ressente-se por maior amplitude quanto a: planejamento, capacitação de 
todos os envolvidos, preparação da infraestrutura tecnológica (hardware e 
software), automatização de atividades administrativas. preparação do sistema 
para coleta de dados. 

Permanecemos neste 1º Semestre/2021 conforme o ano anterior com 
práticas de Ambientação e acolhimento a toda a Comunidade escolar, 
apresentando-lhes o aplicativo Microsoft Teams que pode ser utilizado em 
computadores ou celulares e, a partir de então, circularam muitos manuais de 
Teletrabalho para que, tanto docentes, como discentes possam se familiarizar 
com a nova ferramenta. 

Segue-se uma semana de apresentação de vídeos sobre palestras da 
atualidade, também na intenção de proporcionar o devido tempo a todos para 
poderem acompanhar as aulas que, posteriormente foram desenvolvidas. 
Estamos, portanto em ambiente remoto de aulas on-line, porém não 
classificadas de Ensino à Distância (EAD), já que a premissa de ações 
educacionais realizadas na atualidade é diferenciada. Na verdade, estivemos 
tentando fazer uma transição para o ensino com Metodologias ativas, ou seja, 
diversificadas, que atendam as diferentes modalidades de procedimentos nas 
aulas. 

Durante todo este ano, o planejamento das aulas será registrado em 
fichas bimestrais denominadas Planos de Orientação e Aprendizado à Distância 
(POADs), onde eram assinaladas as Bases Tecnológicas, as Competências, Os 
Conteúdos, suas Metodologias e procedimentos, além do Processo avaliativo. A 
inserção destes POADs será feita no Sistema NSA. 

É possível constatar que: 

_As formas de comunicação sofreram as devidas adaptações até o 
presente momento. A plataforma Teams ainda preserva uma série de questões 
não solucionadas para alunos e professores. As formas introduzidas com aulas 
remotas foram o Teams, o Youtube, o Google Meetings e o Zoom. Com exceção 
do youtube, estas plataformas possuem limite de capacidade, portanto, 
nenhuma se enquadrou adequadamente às necessidades da GV, com seus 
3400 alunos. 

 _ Professores aperfeiçoaram as aulas por vias remotas diversificando 
metodologias; utilizando vídeos, simuladores, criando formulários (links), 
fazendo um trabalho de curadoria e outras postagens para enriquecimento dos 
itens a serem desenvolvidos nos componentes. 

 _ Avaliações diferenciadas com o uso de novas tecnologias: com 
formulários, vídeos, utilizando de apresentações criativas, relatórios e 
simuladores. 

 

 Todas as iniciativas de ensino remoto utilizadas durante a luta contra 
poderão transformar o cenário digital e cultural que se faz tão necessário ao 
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ensino, unindo práticas pedagógicas inovadoras como outros tipos de 
aprendizado (metodologias ativas) com tecnologias inteligentes que 
potencializam as capacidades do aluno aprender e do professor inovar. Por 
enquanto, há muito o que ser repensado, métodos, procedimentos; ficam para 
ser observados ou resolvidos, ao longo do processo. Nem todo o alunado tem 
condições de acompanhar estes avanços tecnológicos frente aos problemas 
socio-econômicos. 

Independentemente da situação emergencial que promoveu o uso de 
dispositivos tecnológicos no ensino, essa digitalização deverá permanecer. "É certo 
que todos estarão mais abertos a incorporar novas tecnologias ao processo de 
ensino-aprendizado. Não será possível retroceder. A pandemia está nos forçando a 
revisar preconceitos e concepções do ensino exclusivamente presencial, assim 
como tantas outras resistências". 

-Com a Pandemia, tanto a alimentação quanto a merenda foram 
cortadas do programa estabelecido Pelo CPS. 

-A recepção dos Ingressantes ocorreu on-line, pelo Sistema Microsoft 
teams com a Direção, Coordenação Pedagógica, Orientação Educacional e 
Coordenadores em Vídeo-conferência. 

 

 

PROCEDIMENTOS ADOTADOS PARA CONDUZIR AS 
PROGRESSÕES PARCIAIS 

A progressão parcial - PP na Etec Getúlio Vargas é planejada pelos 
Coordenadores de Curso e Grupos de Trabalho para ETIM, Ensino Médio e 
Cursos Técnicos Modulares. Esses grupos de Trabalho por área de 
conhecimento (Códigos e Linguagens, Ciências da Natureza, Ciências 
Humanas, Matemática e disciplinas técnicas) elaboram o cronograma de 
aplicação de instrumentos avaliativos e entrega de trabalhos. O discente (ou seu 
responsável, quando menor) recebe antecipadamente a ficha de Progressão 
Parcial, para dar ciência do cronograma e das atividades propostas. 

 

 

PROCEDIMENTOS ADOTADOS PARA ACOMPANHAMENTO 
DOMICILIAR 

 

 Na impossibilidade de frequência do aluno em período superior a 10 
dias contínuos, existe o encaminhamento do pedido de Condições Especiais de 
Estudo à Secretaria Acadêmica. A partir disso, a Orientação Educacional 
intermediará os conteúdos e avaliações de todos os componentes para que o 
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aluno tenha a possibilidade de continuar seus estudos durante o período de 
afastamento. 

 

 

PROCEDIMENTOS ADOTADOS PARA ALUNOS DE INCLUSÃO 

            

 Mediante comprovação médica e solicitação por parte dos discentes, 
a Orientação Educacional, juntamente com o Centro Paula Souza, poderá 
possibilitar o apoio necessário ao aluno de forma que este tenha condições de 
acompanhar o curso escolhido bem como suprir a todas as carências a serem 
atendidas durante o período escolar. 
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ATOS LEGAIS DE CRIAÇÃO E FUNCIONAMENTO 

  

ATOS LEGAIS DE CRIAÇÃO E FUNCIONAMENTO 

ESCOLA TÉCNICA ESTADUAL "GETÚLIO VARGAS" 

Código: 013  

Ato de Criação: Decreto nº 2118-8, publicado no DOE de 28/09/1911.  

Código CIEE: 004352 

1. ENSINO MÉDIO: Parecer CEE nº 105/98, publicado no DOE de 02-04-1998; 
Seção I; pág. 13; Lei Federal nº 9394/96, alterada pela Lei federal nº 11684/08, 
Resolução CNE/CEB nº 02/12 e Indicações CEE nº 09/00 e 77/08. 

 

2. ENSINO TÉCNICO: Lei federal nº 9394, de 20/12/1996; Resolução CNE/CEB 
nº 4, de 06/06/2012, e Resolução nº 6, de 20/09/2012; Decreto Federal nº 5154, 
de 27/03/2004; Indicação CEE 8/2000. 

CURSOS MODULARES: 

ADMINISTRAÇÃO: Plano de Curso aprovado pela Portaria Cetec 1792, de 16-
9-2019, publicada no Diário Oficial de 17-9-2019 - Poder Executivo - Seção I - 
página 37. 

AUTOMAÇÃO INDUSTRIAL: Plano de Curso aprovado pela Portaria Cetec 
1822, de 18-11-2019, publicada no Diário Oficial de 19-11-2019 - Poder 
executivo - Seção I – página 40. 

DESIGN DE INTERIORES: Plano de Curso aprovado pela Portaria Cetec 746, 
de 10-09-2015, publicada no Diário Oficial de 11-09-2015 - Poder executivo - 
Seção I - página 53. 
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EDIFICAÇÕES: Plano de Curso aprovado pela Portaria Cetec 741, de 10-09-
2015, publicada no Diário Oficial de 11-09-2015 - Poder executivo - Seção I - 
página 53. 

ELETRÔNICA: Plano de Curso aprovado pela Portaria Cetec 727, de 10-09-
2015, publicada no Diário Oficial de 25-09-2015  - Poder executivo - Seção I - 
página 37. 

ELETROTÉCNICA: Plano de Curso aprovado pela Portaria Cetec 727, de 10-
09-2015, publicada no Diário Oficial de 25-09-2015 - Poder executivo - Seção I - 
página 37. 

MECÂNICA: Plano de Curso aprovado pela Portaria Cetec  727, de 10-09-2015, 
publicada no Diário Oficial de 25-09-2015 - Poder executivo - Seção I - página 
37. 

MECATRÔNICA: Plano de Curso aprovado pela Portaria Cetec 1792, de 16-09-
2019, publicada no Diário Oficial de 17-09-2019 - Poder executivo - Seção I - 
página 37. 

MEIO AMBIENTE: Plano de Curso aprovado pela Portaria Cetec 1216, de 09-
06-2017, publicada no Diário Oficial de 10-06-2017 - Poder executivo - Seção I - 
página 55. 

NUTRIÇÃO E DIETÉTICA: Plano de Curso aprovado pela Portaria Cetec 724, 
de 10-09-2015, publicada no Diário Oficial de 11-09-2015  - Poder executivo - 
Seção I – página 52. 

QUÍMICA: Plano de Curso aprovado pela Portaria Cetec 1792, de 16-09-2019, 
publicada no Diário Oficial de 17-09-2019  - Poder executivo - Seção I - página 
37. 

SERVIÇOS JURÍDICOS: Plano de Curso aprovado pela Portaria Cetec 733, de 
10-09-2015, publicada no Diário Oficial de 11-09-2015  - Poder executivo - Seção 
I - página 52-53. 

TELECOMUNICAÇÕES: Plano de Curso aprovado pela Portaria Cetec 738, de 
10-09-2015, publicada no Diário Oficial de 11-09-2015  - Poder executivo - Seção 
I - página 53. 

EXTENSÃO DE ADMINISTRAÇÃO: Plano de Curso aprovado pela Portaria 
Cetec 1792, de 16-09-2019, publicada no Diário Oficial de 17-09-2019 – Poder 
Executivo – Seção I – página 37. 

 

3. ESPECIALIZAÇÃO TÉCNICA: Lei federal nº 9394, de 20/12/1996; Resolução 
CNE/CEB nº 78, de 07/11/2008, Resolução CNE/CEB nº 4, de 06/06/2012,  e 
Resolução nº 6, de 20/09/2012; Decreto Federal nº 5154, de 27/03/2004; 
Indicação CEE 8/2000. 



_______________________________________________________________________ 

34 
 

CURSOS:  

GESTÃO DE UNIDADES DE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO: Plano de Curso 
aprovado pela Portaria Cetec 726, de 10-09-2015, publicada no Diário Oficial de 
11-09-2015 - Poder executivo - Seção I - página 52. 

RADIOCOMUNICAÇÃO: Plano de Curso aprovado pela Portaria Cetec  729  , 
de 10-09-2015, publicada no Diário Oficial de 11-09-2015 - Poder executivo - 
Seção I - página 52. 

 

4. ENSINO TÉCNICO INTEGRADO AO ENSINO MÉDIO: Lei federal nº 9394, 
de 20/12/1996; Resolução SE nº78, de 07/11/2008; Resolução CNE/CEB nº 4, 
de 06/06/2012, e Resolução nº 6, de 20/09/2012, Resolução CNE/CEB nº2, de 
30/01/2012 e Resolução CNE/CEB nº4, de 13/07/2010; Decreto Federal nº 5154, 
de 27/03/2004; Parecer CNE/CEB nº5, de 04/05/2011; Indicação CEE 8/2000. 

CURSOS: ( ETIMs) 

ADMINISTRAÇÃO: Plano de Curso aprovado pela Portaria Cetec 735, de 10-
09-2015, publicada no Diário Oficial de 11-09-2015 - Poder executivo - Seção I - 
página 53. 

AUTOMAÇÃO INDUSTRIAL: Plano de Curso aprovado pela Portaria Cetec 728, 
de 10-09-2015, publicada no Diário Oficial de 25-09-2015  - Poder executivo - 
Seção I – página 37 – 38. 

DESIGN DE INTERIORES: Plano de Curso aprovado pela Portaria Cetec 747, 
de 10-09-2015, publicada no Diário Oficial de 11-09-2015 - Poder executivo - 
Seção I - página 53. 

EDIFICAÇÕES: Plano de Curso aprovado pela Portaria Cetec 742, de 10-09-
2015, publicada no Diário Oficial de 11-09-2015 - Poder executivo - Seção I - 
página 53. 

ELETRÔNICA: Plano de Curso aprovado pela Portaria Cetec 728, de 10-09-
2015, publicada no Diário Oficial de 25-09-2015 - Poder executivo - Seção I - 
página 37 – 38. 

ELETROTÉCNICA: Plano de Curso aprovado pela Portaria Cetec 728, de 10-
09-2015, publicada no Diário Oficial de 25-09-2015 - Poder executivo - Seção I - 
página 37 – 38. 

MECÂNICA: Plano de Curso aprovado pela Portaria Cetec 728, de 10-09-2015, 
publicada no Diário Oficial de 25-09-2015 - Poder executivo - Seção I - página 
37 – 38. 
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MEIO AMBIENTE: Plano de Curso aprovado pela Portaria Cetec 771, de 21-09-
2015 , publicada no Diário Oficial de 22-09-2015 - Poder executivo - Seção I - 
página 38. 

NUTRIÇÃO E DIETÉTICA: Plano de Curso aprovado pela Portaria Cetec 725, 
de 10-09-2015, publicada no Diário Oficial de 11-09-2015 - Poder executivo - 
Seção I - página 52. 

QUÍMICA: Plano de Curso aprovado pela Portaria Cetec 775, de 24-09-2015, 
publicada no Diário Oficial de 25/09/2015 - Poder executivo - Seção I - 
página  37. 

4.1. ENSINO TÉCNICO INTEGRADO AO ENSINO MÉDIO: Lei federal nº 9394, 
de 20/12/1996; Resolução CNE/CEB nº 1, de 05/12/2014; Resolução nº 6, de 
20/09/2012; Resolução CNE/CEB nº2, de 30/01/2012; Resolução CNE/CEB nº4, 
de 13/07/2010; Resolução SE nº78, de 07/11/2008; Decreto Federal nº 5154, de 
27/03/2004; alterado pelo Decreto 8268 de 18-06-2014; Parecer CNE/CEB 
nº39/2004; Parecer 11 de 12-06-2008; Parecer CNE/SEB nº 5, de 04-05-2011, 
na Deliberação CEE 162/2018, alterada pela Deliberação CEE 168/2019. 

CURSO:  

MECATRÔNICA: Plano de Curso aprovado pela Portaria do Coordenador do 
Ensino Médio e Técnico 1827, de 17-01-2020, publicada no Diário Oficial de 18-
01-2020 - Poder executivo - Seção I - página 92. 

 

5. ENSINO MÉDIO COM HABILITAÇÃO PROFISSIONAL TÉCNICA: Lei 
federal nº 9394, de 20-12-1996; Lei federal nº 13415, de 16-02-2017; Resolução 
CNE/CEB nº 1, de 05-12-2014; Resolução CNE/CEB nº 6, de 20-09-2012; 
Resolução CNE/CEB nº 4, de 13-07-2010; Resolução SE nº 78, de 07-11-2008; 
Decreto Federal nº 5154, de 23-07-2004; Decreto Federal nº 8268, de 18-06-
2014.  

CURSO: NOVOTEC 

ELETRÔNICA: Plano de Curso aprovado pela Portaria do Coordenador de 
Curso do Ensino Médio e Técnico 1573, de 07-12-2018, publicada no Diário 
Oficial de 08-12-2018 - Poder executivo - Seção I - página 72. 

 

6. ENSINO MÉDIO COM HABILITAÇÃO PROFISSIONAL TÉCNICA: Lei 
federal nº 9394, de 20-12-1996; Lei federal nº 13415, de 16-02-2017; Resolução 
CNE/CEB nº 1, de 05-12-2014; Resolução CNE/CEB nº 6, de 20-09-2012; 
Resolução CNE/CEB nº 4, de 13-07-2010; Resolução SE nº 78, de 07-11-2008; 
Decreto Federal nº 5154, de 23-07-2004; Decreto Federal nº 8268, de 18-06-
2014; Parecer CNE/CEB nº 39/2004; Parecer 11, de 12-06-2008; Deliberação 
CEE nº 162-2018. 
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CURSO: NOVOTEC 

AUTOMAÇÃO INDUSTRIAL: Lei Federal 9394, de 20-12-1996; Lei 13415 de 
16/02/2017; Resolução CNE/CEB1, de 05-12-2014; Resolução CNE/CEB6, de 
20-09-2012; Resolução SE78, de 07-11-2008; Decreto Federal 5154, de 23-07-
2004, alterado pelo Decreto 8268, de 18-06-2014; Parecer CNE/CEB 39-2014; 
Parecer 11, de 12-06-2008; Deliberação CEE 162/2018, alterada pela 
Deliberação CEE 168/2019. Plano de Curso aprovado pela Portaria do 
Coordenador do Ensino Médio e Técnico - 1828 de 17-01-2020, publicado no 
Diário Oficial 18-01-2020 - Poder Executivo - Seção 1 - pág 92. 

 

7. ENSINO MÉDIO COM HABILITAÇÃO PROFISSIONAL TÉCNICA: Lei 
federal nº 9394, de 20-12-1996; Lei federal nº 13415, de 16-02-2017; Resolução 
CNE/CEB nº 1, de 05-12-2014; Resolução CNE/CEB nº 6, de 20-09-2012; 
Resolução CNE/CEB nº 4, de 13-07-2010; Resolução SE nº 78, de 07-11-2008; 
Decreto Federal nº 5154, de 23-07-2004; Decreto Federal nº 8268, de 18-06-
2014.  

CURSO: NOVOTEC 

SERVIÇOS JURÍDICOS: Plano de Curso aprovado pela Portaria Cetec 1338, de 
17-11-2017, publicada no Diário Oficial de 18-12-2017 - Poder executivo - Seção 
I - página 42. 

 

8. ENSINO MÉDIO COM HABILITAÇÃO PROFISSIONAL TÉCNICA: Lei 
federal nº 9394, de 20-12-1996; Lei federal nº 13415, de 16-02-2017; Resolução 
CNE/CEB nº 1, de 05-12-2014; Resolução CNE/CEB nº 6, de 20-09-2012; 
Resolução CNE/CEB nº 4, de 13-07-2010; Resolução SE nº 78, de 07-11-2008; 
Decreto Federal nº 5154, de 23-07-2004, alterado pelo Decreto Federal nº 8268, 
de 18-06-2014; Parecer 11, de 12-06-2008; Deliberação CEE 162/2018, alterada 
pela Deliberação CEE 168/2019. 

CURSO: NOVOTEC 

QUÍMICA: Plano de Curso aprovado pela Portaria do Coordenador de Curso do 
Ensino Médio e Técnico 1828, de 17-01-2020, publicada no Diário Oficial de 18-
01-2020 - Poder executivo - Seção I - página 92. 

 

 

CURSOS SEMI-PRESENCIAIS: 

DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS - Lei Federal nº 9394, de 20-12-1996; 
Resolução CNE/CEB nº 1, de 5-12-2014; Resolução CNE/CEB nº 6, de 20-9-
2012; Resolução SE nº 78, de 7-11-2008; Decreto Federal nº 5154, de 23-7-
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2004, alterado pelo Decreto nº 8.268, de 18-6-2014. Plano de Curso aprovado 
pela Portaria Cetec – 1362, de 5-3-2018, publicada no Diário Oficial de 6-3-2018 
– Poder Executivo – Seção I – página 77 

 

SISTEMAS DE ENERGIAS RENOVÁVEIS - Lei Federal nº 9394/96 de 
20/12/1996, alterada pelas Leis nº 11.741/2008 e nº 13.415/2017 - Decreto 
Federal nº 5154/04 de 23/07/2004 alterado pelo Decreto nº 8.268, de 18-06-2014 
- Resolução SE, 78 de 07/11/2008 – Resolução CNE/CEB nº 1 de 05/12/2014 – 
Resolução CNE/CEB nº 06, de 20/09/2012. 
Autorização do curso: Parecer CEE  nº 395/2017 - pág. 28 – Seção I – publicado 
no D.O.E. de 01/09/2017 e Processo CEE  nº 159/2017 
 

PRONATEC - Portaria da Diretora Superintendente, de 3-11-2020 – Publicado 
no D.O.E. de 05/12/2020. Poder Executivo I, São Paulo, 130 (242) – 56. CURSO 
NUTRIÇÃO E DIETÉTICA. 
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HISTÓRICO 

 

É possível constatar que entre fins do século XIX e início do XX, são 
criadas as primeiras Escolas de Artes e Ofícios em São Paulo, como 
eram chamadas. É desta época o surgimento (1911) da Escola 
Profissionalizante Masculina, um dos antigos nomes aplicados a 
ETEC Getúlio Vargas. 

 

 

 
Nome atribuído: Primeira Escola Profissional Masculina 
Localização: R. Piratininga, nº 105 – Brás – São Paulo-SP 

1911 - Em 28 de setembro a Etec "Getúlio Vargas", iniciou suas 
atividades na Rua Müller, no bairro do Brás, como Escola Profissional 
Masculina; 

1914 - Formava-se a primeira turma de concluintes; 

1915 a 1930 - Acompanhando as necessidades provenientes do 
desenvolvimento urbano e industrial, a Escola qualifica profissionais, 
em sua maioria, para o ramo da mecânica; 
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Aula de Fundição 

 

Observação: O Hino da Etec Getúlio Vargas possui letra de Aprígio 
de Almeida Gonzaga e melodia e Ítalo Izzo. 

Lema da escola - “Quem tem ofício, tem benefício”. 

 
 

 

Alunos em aulas de Modelagem. 
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Alunos da Escola Profissional Masculina aguardando o sinal de início das aulas no pátio da escola. Foto da 
década de 1910. 

 

1917 - A Escola é transferida para a Rua Piratininga, nº 105 no 
mesmo bairro do Brás. A Escola tornou-se uma instituição de 
projeção nacional, devido à formação de profissionais de indiscutível 
competência e de alguns itens de sua produção, como por exemplo, 
o primeiro automóvel brasileiro, conhecido como "A Baratinha"; 

É indispensável lembrar que muitos dos artistas modernos brasileiros 
se tornaram famosos e teriam estudado na Escola Técnica Getúlio 
Vargas: 

 

 
Francisco Rebolo 
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Alfredo Volpi 

 

 

ALDO BONADEI 
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Luiz Sacilotto 

 

 
Mario Zanini 

1931 - Foram criados cursos especializados para a formação de 
mestres, selecionados entre os melhores alunos; 

1932 - Realizou-se a primeira Exposição Anual, evento este mantido 
até os dias de hoje. Para a Revolução Constitucionalista de 1932, a 
Escola também fornecia caldeirões e granadas, que depois recebiam 
carga explosiva no Departamento de Química da Escola Politécnica; 
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1940 e 1941 - O presidente Getúlio Vargas, que já havia tido sua 
atenção despertada para a Escola devido à participação na 
exposição comemorativa do Centenário da Revolução Farroupilha, 
em Porto Alegre, visitou-a duas vezes, em decorrência disso, no 
último ano, para homenageá-lo, a Escola teve seu nome mudado 
para Escola Técnica Getúlio Vargas.  

Nessa década também teve sua mudança para o bairro do Ipiranga. 

 

Acompanhando as variações normativas na organização do ensino 
profissional do ano em que foi criada até 1982 a instituição mudou de 
nome diversas vezes: 

Escola Profissional Masculina (1911 - 1931) 

Escola Profissional e Industrial de São Paulo (1931 - 1933) 

Instituto Profissional Masculino (1933 - 1942) 

Escola Técnica de São Paulo (1942 - 1943) 

Escola Técnica "Getúlio Vargas" (1942 - 1965) 

Colégio Industrial Estadual "Getúlio Vargas" (1965 - 1972) 

Centro Interescolar de Ensino Técnico (1972 - 1976) 

Centro Estadual Interescolar " Getúlio Vargas" (1976 - 1982) 

Escola Técnica Estadual " Getúlio Vargas" (1982 até hoje) 
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1971 - Com a extinção do Departamento de Ensino Técnico do 
Governo do Estado de São Paulo, as escolas técnicas passam para 
a rede de Ensino Básico da Secretaria de Educação ; 
1972 - é instituída a intercomplementaridade na escola, que passa a 
se chamar Centro Interescolar de Ensino Técnico; 
1982 - adquire a denominação de ETE "Getúlio Vargas" com a 
transferência para o Centro Paula Souza; 
1992 - o Centro Paula Souza autoriza o fim da 
intercomplementaridade; 
1998 - com a promulgação da nova LDB, ocorre a separação entre o 
ensino acadêmico e ensino profissionalizante dando origem ao tipo 
de ensino ministrado atualmente: Ensino Médio e Ensino Técnico 
Modular ( semestral). 

 
DIRETORES – 

 

Desde a criação da Escola em 1911 até os dias atuais: 

 

  Aprígio Gonzaga – 1911 a 1934  
  Alfredo de Barros Santos - 1934 a 1955  
  Flávio Penteado Sampaio –  
  Mário Ianeta  
  Antônio de Assis Nogueira –  
  Guido G. Cavalcanti de Albuquerque –  
  Malito de Luca –  
  Diógenes de Almeida Marins –  
  João Albuquerque -  
  João Jorge Canova –  
  Benigno Lagreca -  
  Antonio Assis Nogueira -  
  Nelson Sanches Moreno -  
  Vanda Capazzo - 1982  
  Delmiro Eliseo Troncarelli – 1982  
  Miguel Henrique Russo – 1982 a 1985  
  Yoshiakira Sassai – 1986 a 1990  
  Nilza Maria Nicolini - 1990  
  Ademar Batista Heméritas – 1991 a 1992  
  Adhemar Carlos Pala – 1992 a 2004  
  Pedro Celestino – 2004 a 2010  
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  Antônio Pereira Afonso – 2010 a 2011  
  Marcelo Gazzo – 2011 a 2015 
     José Antonio Galimberti Salerno (atual). 
 
 

2007 - através de um decreto do Governador do Estado de São 
Paulo, Sr. José Serra, as Unidades de Ensino Técnico e Tecnológico 
do Centro Paula Souza passam a denominar-se ETECs e FATECs, 
passando a fazer parte de um grande programa de expansão 
instituído como meta do Governo do Estado de São Paulo; 

 

2008 - Com a realização de uma reforma na Unidade adequando os 
espaços físicos que naquele momento estavam subutilizados, foi 
possível a construção de duas quadras poliesportivas para realização 
das aulas de Educação Física, tornando possível assim desativar o 
Centro Esportivo situado na Rua Frei João e proporcionar aos alunos 
do Ensino Médio o benefício de cursar em um só endereço todas as 
aulas, evitando o deslocamento dos mesmos, fato este que 
acarretava inúmeros problemas. Neste mesmo período a Unidade 
Escolar teve a criação de mais uma sala para o curso de DI - Sala de 
Projetos, reforma da Biblioteca, pintura das salas de aulas, criação 
de salas específicas para aulas de informática, reforma do laboratório 
de química, construção de um refeitório para os alunos no pátio 
interno. A escola esteve em reforma, onde alguns itens foram 
contemplados como: adequação da rede elétrica, impermeabilização 
do terraço para evitar infiltração em sala na área de eletrônica, troca 
de viga de madeira na portaria de entrada dos alunos que estava com 
rachaduras, recolocação de telha da quadra, reconstrução dos 2 
banheiros do pátio interno com sistema anti-vandalismo, colocação 
de corrimões entre as escadas para segurança, demarcação de 
segurança nas escadas, readequação de espaços na área 
administrativa, reduzindo idas e vindas de colaboradores para guarda 
e busca de documentos, assim como o acesso de pessoas estranhas 
ao setor administrativo da Instituição. Outros itens como: sinalização 
dos blocos, criação de rampas, pintura externa etc., foram 
providenciados com a utilização de recursos próprios mantendo os 
ambientes favoráveis ao trabalho e a busca pelo conhecimento. 

2010 - Nesse ano iniciam-se as parcerias/convênios, com a 
Prefeitura de São Paulo e com o Governo do Estado de São Paulo- 
Secretaria da Educação, das classes descentralizadas. No primeiro 
semestre de 2010 na EE Teotônio Alves Pereira (curso 



_______________________________________________________________________ 

46 
 

Administração), no segundo semestre de 2010, no CEU Caminho do 
Mar (curso Administração) e no CEU Parque Bristol (Administração). 
No decorrer dos anos, foram implantados novos cursos, outros 
devido a baixa demanda e evasão, nem sempre são oferecidos no 
vestibulinho. São eles: Serviços Jurídicos (Teotônio), Finanças, 
Orientação Comunitária (Caminho do Mar) e Logística (Parque 
Bristol). 

 

 

 

2012 - Iniciam-se os Cursos Técnicos Integrados ao Ensino Médio e 
ao Programa RETIM (com os cursos de Design de Interiores e Meio 
ambiente) com o nome atual VENCE. O programa VENCE é uma 
parceria com o Governo da Educação do Estado de São Paulo, em 
que as matérias técnicas são ministradas na Etec Getúlio Vargas e a 
parte do núcleo comum inicialmente na Escola Estadual Teotônio 
Alves Pereira, e no ano de 2014 a parte de ensino do núcleo comum 
passa a ser realizada na Escola Estadual Alexandre de Gusmão. 

2015 - Termina a parceria/convênio com a EE Teotônio Alves Pereira 
e os cursos de Serviços Jurídicos e Administração passam a ser 
oferecidos na EE Roldão Lopes de Barros. Nesse ano em parceria 
com a empresa Motorola, passa a ser oferecido o Curso de 
Especialização em Radiocomunicação; o Curso de especialização de 
Gestão de Unidades de Alimentação e Nutrição. 
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2016 - Inicia-se o curso de Mecatrônica VENCE na EE Alexandre de 
Gusmão e por falta de demanda não abre a turma de Design de 
Interiores. 

 
Implantação do Sistema em 2016 

 

2017 - São transferidas as Classes Descentralizadas do CEU 
Caminho do Mar e CEU Parque Bristol para outras Etecs. 

A ETEC Getúlio Vargas passa a pertencer à Supervisão Educacional 
Grande São Paulo Sul e Baixada Santista . 

No segundo semestre de 2017 , a UE Consegue através de recursos 
da APM realizar a reforma do auditório. 



_______________________________________________________________________ 

48 
 

 
Participações em Eventos Artísticos 

 

 

 

Participação na Olimpíada Brasileira de Astronomia (OBA) 

 

 

 

Vale salientar que desde 2013 faz parte do Regulamento Comum das 
Escolas Técnicas Estaduais do Centro Estadual de Educação 
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Tecnológica Paula Souza a deliberação nº 3, de 18 de julho que, no 
artigo 114, dispõe que os “documentos produzidos, recebidos e 
acumulados no exercício das funções e atividades públicas das Etecs 
serão preservados, selecionados e conservados, segundo normas e 
procedimentos técnicos, atendida a legislação”.  

Para desenvolver o projeto/2017 e alcançar seus objetivos foram 
inicialmente sugeridas as seguintes atividades: separar, identificar e 
selecionar as obras raras do Centro de Memória da Etec Getúlio 
Vargas; pesquisar, selecionar e montar uma exposição com algumas 
das obras raras selecionadas durante a Semana dos Museus; 
fotografar/escanear a capa das obras selecionadas; exposição com 
algumas das obras raras selecionadas durante a Semana 
Tecnológica da Etec Getúlio Vargas; higienizar e armazenar 
adequadamente as obras selecionadas; montar e publicar um 
catálogo de obras raras do Centro de Memória da unidade.  

Todas as atividades foram realizadas de acordo com o cronograma 
estabelecido e serão detalhadas em relatório. Pode-se considerar 
que a primeira conquista do ano foi a obtenção de um espaço físico 
adequado. A antiga sala de direção/coordenação, que estava 
servindo como um espaço de depósito, foi destinada provisoriamente 
para o Centro de Memória da Etec Getúlio Vargas. O espaço foi 
organizado pelas professoras Patrícia Fildimaque e Camila Bais, e 
conta com um computador, uma impressora com scanner, 
prateleiras, uma mesa para computador e duas mesas redondas com 
cadeiras para atividades. 
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O primeiro material alocado neste novo espaço foram as caixas com 
os livros raros, os quais fazem parte do catálogo proposto como 
produto deste projeto.  

O espaço está em constante melhoria sendo que em sua última 
reorganização (dezembro/2017) e destacaram-se alguns móveis, 
objetos e troféus do acervo do Centro de Memória conforme imagens 
abaixo. 

 

 

 

 

 



_______________________________________________________________________ 

51 
 

Ao longo do ano de 2017 o acervo do Centro de Memória foi sendo 
organizado neste espaço. Ainda existe muito material espalhado pela 
unidade que deverá ser colocado neste espaço provisório.  

Visando desenvolver o catálogo com os livros raros parte das caixas 
foram abertas, higienizadas e seus livros fotografados. Dando 
sequência a este trabalho foram montadas as fichas de registro de 
tais livros conforme orientação da coordenadora Maria Lucia Mendes 
de Carvalho.  

A docente responsável, Camila Bais, participou da capacitação 
“Clube de Memória XXVI” no dia 18/05/2017 na qual foram 
apresentadas instruções para a montagem das fichas, do catálogo e 
do acervo de Centros de Memória, incluindo uma visita ao Centro de 
Memória da Etec Carlos de Campos e participou do “Clube de 
Memória XXVII” no dia 22/08//2017 no qual foram apresentados os 
primeiros passos do programa SPdoc e puderam assistir a uma 
palestra no Arquivo do Estado sobre Preservação Preventiva com a 
especialista Norma Cianflone Cassares.  

Todo este conteúdo foi utilizado para a catalogação de 56 livros raros 
de nosso acervo. Estes livros estão distribuídos em 12 caixas sendo 
das seguintes categorias: administração (caixas 1 e 2, total de 06 
livros), agricultura (caixa 3, total de 03 livros), arquitetura e urbanismo 
(caixas 4 e 5, total de 07 livros), biologia/ciências/saúde (caixa 6, total 
de 08 livros), construção civil (caixas 7 e 8, total de 09 livros), 
desenho e pintura (caixa 9, total de 03 livros), dicionários (caixa 10, 
total de 06 livros), direito (caixa 11, total de 03 livros) e por fim, 
diversos (caixa 12, total de 11 livros). Esta organização foi mantida 
conforme projeto de historiografia anteriormente desenvolvido em 
nossa unidade. A lista dos livros catalogados neste primeiro volume 
encontra-se no final do relatório. 

Um segundo objetivo específico aparece no planejamento e 
execução de duas exposições. A primeira, inicialmente proposta para 
a Semana dos Museus, acabou sendo aberta no final do mês de 
Maio. A exposição durou de 29/05/2017 a 30/06/2017 e denominou-
se “1ª Exposição do Projeto de Retomada da Historiografia da ETEC 
Getúlio Vargas”. Para esta exposição preparou-se uma grande linha 
do tempo contando um pouco da história da escola baseada nos 
decretos oficiais desde sua fundação até os dias atuais. Também 
foram expostos objetos selecionados do acervo do Centro de 
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Memória como móveis e esculturas desenvolvidas pelos alunos nos 
anos iniciais da Escola Profissional Masculina (primeira denominação 
de nossa instituição). A exposição ocupou o saguão de entrada 
principal do prédio escolar e contou com a participação dos alunos 
para sua montagem. 
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A exposição foi divulgada pela imprensa do Centro Paula Souza, conforme  

imagem abaixo.  

 

A segunda exposição prevista no cronograma do projeto foi 
inaugurada em setembro de 2017 e sua temática sofreu uma 
mudança pois em Junho deste ano a escola foi procurada pela Sra 
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Lavinia Iervolino Rossini que teria uma doação de moldes de 
esculturas produzidas por Ferdinand Frick, professor de escultura da 
Escola Profissional Masculina em seus primórdios. Esta senhora é 
sobrinha e inventariante do Sr Graciano Iervolino que em 1967 
comprou a casa da Sra Hilma Elisabeth Reimer Frick, viúva do 
falecido Ferdinand Frick.  

As professoras Camila Bais e Patricia Fildimaque, juntamente com a 
direção da escola, voltaram seus esforços para a viabilização desta 
doação. Foram feitas visitas nos locais onde estavam as esculturas 
para verificação de autenticidade e orçamentos para o transporte, 
que precisou ser especializado já que havia uma escultura de 
grandes dimensões. 

 

 

O transporte foi pago pela Associação de Pais e Mestres (APM) da 
Etec Getúlio Vargas e aconteceu no dia 23/09/2017 (sábado) 
acompanhado pelas professoras Camila e Patricia e pela Sra Lavinia. 
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Após o recebimento, deu-se a montagem da exposição, também 
contando com o apoio dos alunos e outros professores da escola. 
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A exposição foi aberta no dia 26 de setembro de 2017, juntamente 
com a Semana Tecnológica da Etec Getúlio Vargas. Ela ainda está 
em cartaz e a direção optou por deixá-la montada até o retorno das 
aulas em fevereiro de 2018.  

O grande destaque é o molde da escultura de Frick de uma mulher 
com duas crianças. Esta peça é parte de um conjunto elaborado pelo 
escultor como homenagem a Dom João Nery e sua versão original 
está na praça José Bonifácio na cidade de Campinas, interior de São 
Paulo. 
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Para complementar a exposição realizamos uma palestra com o 
professor Paulo Eduardo da Silva, um estudioso da obra de Frick, 
professor da Etec Rocha Mendes e membro do GEPEMHEP. A 
palestra aconteceu no dia 27/09/2017 na sala de artes da Etec 
Getúlio Vargas, foi aberta para os alunos e contou com a presença 
da coordenadora do GEPEMHEP, Maria Lucia Mendes de Carvalho. 
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Conseguimos que esta exposição também fosse divulgada pelo 
Centro Paula Souza (em 25/10/2017) e por meio da imprensa do CPS 
recebemos a visita de jornalistas da Imprensa do Estado que 
publicaram uma matéria no Diário Oficial sobre a exposição 
(02/11/2017). 
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Para completar este relatório a professora Camila Bais participou nos 
dias 09 e 10 de Novembro de 2017 da “Jornada Patrimônio Cultural 
e Tecnológico da Educação Profissional: narrativas de currículos, da 
arquitetura escolar aos seus artefatos” com a apresentação de seu 
artigo “Aspectos do currículo escolar da escola profissional masculina 
da capital durante a gestão do diretor Aprígio de Almeida Gonzaga” 
nas palestras temáticas e na sessão de pôsteres expôs juntamente 
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com a professora Patricia Fildimaque o trabalho “A construção da 
linha do tempo da Etec Getúlio Vargas por meio dos decretos 
oficiais”. 

 

 

O ano de 2017 mostrou-se muito produtivo para o Centro de Memória 
da Etec Getúlio Vargas, todas as atividades previstas foram 
executadas.  
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Para o próximo ano pretende-se dar sequência as exposições, a 
organização do espaço físico e a continuação do catálogo de livros e 
obras raras. 

Dando continuidade ao trabalho de resgatar, organizar e valorizar o 
Centro de Memória da Etec Getúlio Vargas, no ano de 2018 foi 
desenvolvido o projeto de HAE “Catálogo de obras raras do Centro 
de Memória da Etec Getúlio Vargas”. Este projeto  

tinha como objetivo geral catalogar livros e obras raras que fazem 
parte do acervo do Centro de Memória da Etec Getúlio Vargas e 
como objetivos específicos: 

1) Dar sequência a elaboração das fichas de registros de tais obras 
de acordo com as instruções do Grupo de Estudos e Pesquisas em 
Memórias e História da Educação Profissional (GEPEMHEP) nos 
Clubes de Memória; 

2) Montar um catálogo digital dos livros e obras catalogadas; 

3) Organizar exposições com parte do acervo de obras raras, 
divulgando o Centro de Memória de ETEC Getúlio Vargas. 

Todos os objetivos foram trabalhados por meio de atividades 
diversificadas ao longo do ano e estas serão expostas neste relatório.  

Assim, de acordo com o terceiro objetivo específico do projeto, 
organizar exposições e divulgar o Centro de Memória da Etec Getúlio 
Vargas, foram realizadas duas exposições na nossa unidade e foram 
apresentados dois artigos pela docente responsável em congressos 
ligados ao estudo da educação profissional e suas metodologias.  

A primeira exposição montada pelas professoras Camila Bais e 
Patricia M. Fildimaque aconteceu de 14 a 20 de Maio de 2018, sendo 
parte dos eventos da 16ª Semana dos Museus. Nosso Centro de 
Memória foi inscrito neste evento conforme email de confirmação 
abaixo (Imagem 01), e a exposição foi divulgada no site do Centro 
Paula Souza (www.cps.sp.gov.br, Imagem 02), no site da Etec 
Getúlio Vargas (www.etecgv.com.br) e mantém um arquivo com as 
fotografias da exposição no site do Grupo de Estudos e Pesquisas 
em Memórias e História da Educação 
Profissional(http://www.memorias.cpscetec.com.br/arquivos/3ExpoG
VMaio2018SemanaMuseus.pdf). 
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O título desta exposição foi “Os anos iniciais da Escola Profissional 
Masculina da Capital na gestão do diretor Aprígio de Almeida 
Gonzaga”, contava com fotografias ampliadas da década de 1920, 
as quais fazem parte dos Relatórios de Direção de 1926 e 1927 
elaborados pelo próprio Aprígio Gonzaga. Suas versões originais, 
pertencente ao acervo de nosso Centro de Memória, juntamente com 
alguns documentos e livros raros, também foram expostos (Imagens 
03, 04, 05 e 06). Acompanhava a exposição uma breve biografia 
deste diretor além de imagens dos prédios ocupados pela escola na 
época de sua direção e nos dias atuais. Relacionando o tema de 
nossa exposição com o tema da 16ª Semana dos Museus (Museus 
Hiperconectados) foi desenvolvida uma programação visual 
mesclando a tecnologia atual com as imagens antigas. 

 

 

 

 

 

 



_______________________________________________________________________ 

66 
 

 

 



_______________________________________________________________________ 

67 
 

 

 



_______________________________________________________________________ 

68 
 

 

 

 

A segunda exposição organizada pelas docentes Camila Bais e 
Patrícia Fildimaque aconteceu em setembro de 2018 durante a 
Semana Tecnológica da Etec Getúlio Vargas (de 24 a 28/09/2018). 
Esta exposição denominou-se “Mostra de pôsteres do Centro de 
Memória da Etec Getúlio Vargas”, onde foram apresentados três 
pôsteres desenvolvidos nos anos de 2017 e 2018 e apresentados em 
congressos promovidos pelo GEPEMHEP. Os pôsteres exibidos 
foram: 
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1) A construção da linha do tempo da Etec Getúlio Vargas por meio 
dos decretos oficiais – apresentado na Jornada do Patrimônio 
Cultural e Tecnológico da Educação Profissional de 2017 

2) Objetos, História e Memória: a importância da organização e 
preservação do Centro de Memória - apresentado VI Encontro de 
Memórias e História da Educação Profissional de 2018 

3) Resgatando a história: Ferdinand Frick - apresentado VI Encontro 
de Memórias e História da Educação Profissional de 2018. Esta 
exposição foi montada no saguão em frente ao auditório (imagens 07 
e 08) e teve como objetivo divulgar os trabalhos e as pesquisas que 
estão sendo realizadas pelas professoras responsáveis pelo Centro 
de Memória da Etec Getúlio Vargas, visando incentivar a participação 
da comunidade escolar na reconstrução deste espaço tão importante 
para a preservação da história de nossa escola. 
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Ainda dentro do objetivo de divulgar o Centro de Memória da Etec 
Getúlio Vargas, a professora Camila Bais apresentou em maio de 
2018 um artigo, elaborado em parceria com a professora Maria Lucia 
Mendes de Carvalho, no XIV Encontro Nacional de História Oral, que 
ocorreu na Unicamp, Campinas. O título do artigo é “Os edifícios 
ocupados pela centenária Escola Técnica Estadual Getúlio Vargas 
(SP) e sua história contada por um personagem”. Ele foi apresentado 
em forma de comunicação oral no Simpósio Temático “História Oral 
e Diversidade: as subjetividades e as identidades na educação e na 
produção do conhecimento” coordenado pelas professoras Suzana 
Lopes Salgado Ribeiro (Universidade de Taubaté) e Andrea Paula 
dos Santos Oliveira Kamensky (Universidade Federal do ABC) no dia 
04 de maio de 2018 (imagem 09). 

 

 

No “VI Encontro de Memórias e História da Educação Profissional: 
Concepções, Rupturas e Permanências”, promovido pelo Centro 
Paula Souza, nos dias 20 e 21 de setembro de 2018, no Centro de 
Capacitação Santa Ifigênia, as professoras Camila Bais e Patricia 
Fildimaque apresentaram dois pôsteres. Um deles com o título: 
“Objetos, História e Memória: a importância da organização e 
preservação do Centro de Memória”, evidenciando itens de nosso 
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acervo, e o outro com o título “Resgatando a história: Ferdinand Frick” 
contava sobre este professor da Escola Profissional Masculina e a 
doação de um molde de uma escultura feito por ele para o acervo do 
Centro de Memória que aconteceu no ano de 2017 (imagem 10). 

 

 

 

 

Neste mesmo encontro, a professora Camila Bais participou de uma 
palestra temática com a apresentação do artigo “O acervo de livros 
raros do Centro de Memória da Etec Getúlio Vargas” (imagem 11). O 
artigo discutia o conceito de raridade para livros e apresentava 
possíveis critérios para definição dos livros raros de nosso acervo. 
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Detalhando as atividades que ocorreram para cumprir o primeiro 
objetivo do projeto (dar sequência a elaboração das fichas de 
registros dos livros raros de acordo com as instruções do Grupo de 
Estudos e Pesquisas em Memórias e História da Educação 
Profissional (GEPEMHEP) nos Clubes de Memória), a docente 
participou das três capacitações oferecidas pela coordenadora do 
GEPEMHEP, Maria Lucia Mendes de Carvalho, sendo elas: 

1- Clube de Memórias XXVIII: "Arquivos Escolares: Memórias e 
Práticas na Educação profissional", cujo encontro presencial foi 
realizado no dia 15/05/2018; 

2- Clube de Memórias XXIX: “História Oral na Educação: Memórias 
do Trabalho Docente (Parte 1)”, com encontro ocorrido no dia 
14/08/2018, e 

3- Clube de Memórias XXX: “História Oral na Educação: Memórias 
do Trabalho Docente (Parte 2)”, que aconteceu em 07/11/2018. 

Como atividade proposta nos Clubes XXIX e XXX foi realizada pela 
docente uma entrevista de história oral com a professora do curso de 
edificações Rozzane Nalli Scaramucci Ruiz no dia 27/08/2018 
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(imagem 12). Esta entrevista gerou um vídeo, uma transcrição e uma 
transcriação, as quais farão parte de um projeto organizado pelo 
GEPEMHEP. O vídeo com a entrevista encontra-se disponível no 
Youtube (link:  

https://www.youtube.com/watch?v=UDhCF_nAxx8). 

 

 

 

 

Seguindo a coleta de dados para a produção do Catálogo de Livros 
Raros, foram fotografados, medidos e analisados 166 livros em 2018. 
Somando com os 56 livros listados no ano passado formam um total 
de 222 títulos de livros raros. De todos eles as informações coletadas 
são: título, autor, língua, cidade, editora, ano, número de páginas, 
localização, dimensões (largura e altura) e coleções, além da 
imagem da capa.  

Estas informações fazem parte da máscara-modelo para catalogar 
livros raros desenvolvida no Clube de Memória XXIV fornecido pela 
professora Maria Lucia (imagem 13). Todas as informações 
coletadas estão listadas em uma planilha. 
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Para auxiliar na redação do artigo sobre livros raros apresentado no 
VI Encontro e na confecção do catálogo de livros raros a docente fez 
uma visita agendada à Biblioteca Mario de Andrade, localizada no 
centro de São Paulo, no dia 27 de Julho de 2018. Esta visita foi 
acompanhada pela funcionária Joana Morena de Andrade, 
responsável pela Seção de Obras Raras e Especiais desta biblioteca 
municipal. 

Na visita foi consultado o livro raro “Que é livro raro?” de autoria de 
Ana Virgínia Pinheiro, publicado em 1989.Vale ressaltar que a 
funcionária Sra Joana foi extremamente atenciosa, mostrando 
detalhes como os papéis e as caixas onde são armazenados os livros 
raros da biblioteca. 

O segundo objetivo do projeto deste ano era montar o catálogo digital 
dos livros raros. Infelizmente não foi possível finalizar sua montagem 
(diagramação e formatação) devido a quantidade de atividades 
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paralelas desenvolvidas (descritas acima) e ao número de livros 
encontrados.  

Não havia o registro da quantidade de livros existentes nas caixas, 
somente o número de 181 unidades encontrado no livro “Inventário 
de fontes documentais”, publicado em 2002, fruto do projeto 
desenvolvido em parceria com a USP e com apoio da FAPESP nos 
anos 2000. Assim o tempo estimado não estava de acordo o volume 
de trabalho e a quantidade de livros listados foi ainda maior do que o 
esperado (222 títulos). Porém a professora compromete-se a dar 
continuidade a este trabalho e fazer a montagem final para 
publicação do catálogo digital no próximo ano. 

Um ponto não favorável ao longo de 2018 que deve ser destacado 
foi a perda do espaço provisório de nosso Centro de Memória.  

No final do ano de 2017 as professoras Camila e Patrícia 
organizaram a sala que estavam trabalhando conforme as imagens 
abaixo (14 e 15). 
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Porém em junho de 2018, a direção solicitou esta sala para realizar 
pintura e reforma, e informou que ela seria destinada a tornar-se sala 
dos coordenadores de curso. Também foi solicitada a retirada do 
material que estava no depósito, material esteoriundo do desmonte 
da sala oficial de nosso Centro de Memória montada no Projeto de 
Historiografia realizado nos anos 2000. 

Neste mesmo momento houve a promessa de ceder a atual sala do 
arquivo do departamento pessoal para o Centro de Memória. Esta 
nova sala tem boa localização no edifício escolar e conta com acesso 
pelo saguão da entrada principal da escola. É um espaço muito 
interessante para um Centro de Memória, facilitando o atendimento 
da comunidade escolar e de visitantes externos. 

As professoras seguiram as solicitações e deixaram a sala provisória 
do Centro de Memória. Infelizmente a previsão de data para a 
mudança para o novo local não foi cumprida até o momento. Assim 
o Centro de Memória está dividindo o espaço com o arquivo do DP 
(imagens 16 e 17), encontrando-se sem local adequado para o 
trabalho das docentes. 
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O armazenamento do acervo também está bastante comprometido 
devido à falta de um espaço definitivo. As caixas de documentos e 
livros raros estão parte junto com o arquivo do DP e parte, que está 
sendo utilizada pela docente, permanece na antiga sala provisória. 
Os móveis e esculturas da antiga Escola Profissional Masculina 
estão distribuídos pelo saguão principal, pelo corredor administrativo 
e na antiga sala provisória (imagens 18 e 19). 
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Conforme registrado neste relatório todas as atividades definidas no 
projeto de HAE “Catálogo de obras raras do Centro de Memória da 
Etec Getúlio Vargas” foram realizadas. Ressalta-se que abaixo está 
a lista dos 222 títulos de livros catalogados ao longo dos anos 2017 
e 2018, a qual pretende-se formatar e publicar no próximo ano. 

Todas estas atividades contribuíram para a divulgação do Centro de 
Memória da Etec Getúlio Vargas. 

 

O projeto de HAE desenvolvido pela docente Camila Polido Bais 
Hagio durante do ano de 2019 tinha como objetivo geral: formatar, 
diagramar e publicar o catálogo de livros raros e especiais do Centro 
de Memória da Etec Getúlio Vargas, visando sua difusão. Como 
objetivos específicos o projeto propunha a definição da formatação e 
diagramação deste catálogo, a elaboração de sua introdução e 
posterior reunião da introdução com as fichas dos livros formando um 
catálogo digital, em formato de e-book, inclusive com ISBN. Além 
destas atividades voltados ao catálogo, também estavam previstas a 
organização de exposições e a participação da docente nas 
capacitações promovidas pelo Grupo de Estudos e Pesquisas em 
Memórias e História da Educação Profissional (GEPEMHEP) e em 
eventos científicos/acadêmicos relacionados com os assuntos 
estudados. 

Todos os objetivos foram trabalhados por meio de atividades 
diversificadas ao longo do ano foram expostas. Começando pelas 
capacitações, a docente participou dos dois Clubes de Memórias 
oferecidos pela Cetec e pela coordenadora do GEPEMHEP, Maria 
Lucia Mendes de Carvalho. 

O Clube de Memória XXXI aconteceu em Maio de 2019, e teve como 
temática “Práticas de valorização do patrimônio cultural histórico-
educativo e da ciência e tecnologia institucional”, e o segundo 
encontro, o Clube de Memória XXXII, ocorreu em Agosto de 2019 e 
o tema trabalhado foi “Preservação e salvaguarda de patrimônio 
cultural: espaços, técnicas e ações educativas”. Este encontro 
aconteceu no Instituto de Estudos Brasileiros (IEB-USP), na Cidade 
Universitária. Foi muito enriquecedor conhecer o trabalho deste setor 
da Universidade de São Paulo dedicado a salvaguarda de arquivos 
pessoais. 
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Na descrição das atividades realizadas, a docente escreveu e 
apresentou três artigos relacionados com o Centro de Memória da 
Etec Getúlio Vargas durante o ano de 2019. 
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O primeiro artigo foi apresentado no 1º Seminário de Patrimônio 
Educativo: arquitetura escolar e currículo, promovido pelo Instituto 
Federal de São Paulo, nos dias 24 e 25 de Abril. O título do artigo 
exposto era “O papel do desenho técnico no currículo da Escola 
Profissional Masculina da Capital durante a gestão do diretor Aprígio 
de Almeida Gonzaga”. Explorando os Relatórios de Direção 
elaborados pelo primeiro diretor da escola, procurou-se tecer 
relações da disciplina de desenho técnico com o currículo proposto 
por Aprígio Gonzaga durante sua gestão. 

 

 

 

O segundo artigo desenvolvido foi apresentado no I Encontro 
Paulista de Patrimônio Histórico-Documental, promovido pelo CRB-8 
(Conselho Regional de Biblioteconomia de São Paulo). O encontro 
aconteceu no Salão Nobre da Faculdade de Direito da USP, entre os 
dias 13 e 15 de Maio de 2019. Para este evento o artigo elaborado 
teve como título “Difusão do acervo de livros raros do Centro de 
Memória da Etec Getúlio Vargas”. Deste modo, o trabalho que estava 
sendo realizado na confecção do catálogo dos livros raros de nosso 
Centro de Memória, pode ser apresentado e divulgado, encaixando-
se perfeitamente com os objetivos deste projeto de HAE. 

 



_______________________________________________________________________ 

82 
 

 

 

 

O terceiro artigo apresentado foi na Jornada Patrimônio Cultural da 
Educação Profissional e Tecnológica: Edifícios, Patronos e 
Diversidade na Gestão Escolar promovida pelo Centro de 
Capacitação Técnica, Pedagógica e de Gestão (CETEC) e pelo 
Grupo de Estudos e Pesquisas em Memórias e História da Educação 
Profissional (GEPEMHEP) do Centro Paula Souza. A Jornada 
aconteceu nos dias 03 e 04 de Outubro de 2019 na sede da Cetec. 
O título do artigo deste evento foi “Os edifícios ocupados pela 
centenária Etec Getúlio Vargas: de sua fundação aos dias atuais”. 
Nesta pesquisa procurou-se apresentar os edifícios que a escola já 
ocupou entendendo sua construção e localização na cidade de São 
Paulo. 
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A docente também esteve presente no 13° Encontro Brasileiro de 
Palácios, MuseusCasas e Casas Históricas, cujo tema foi “Tradições: 
preservar para o futuro”. Este encontro aconteceu nos dias 18 e 19 
de novembro de 2019 no Palácio dos Bandeirantes e na Fundação 
Ema Klabin. As diversas falas dos curadores de espaços culturais 
muito contribuíram para a coleta de ideias aplicáveis em nosso 
Centro de Memória. 
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No ano de 2019, o Centro de Memória da Etec Getúlio Vargas 
participou de três semanas importantes no calendário de eventos 
culturais nacionais.  

A primeira foi a 17ª Semana Nacional de Museus. Ela aconteceu de 
12 a 19 de maio de 2019 e seu tema foi “Museu como núcleos 
culturais: o futuro das tradições”. Para esta semana, a docente, 
juntamente com a professora Patrícia Mendes Fildimaque 
desenvolveram uma exposição com o título “4ª Exposição do Centro 
de Memória da Etec Getúlio Vargas: “Valorizar o passado, cultivar o 
presente e planejar o futuro”. Nela foram expostos 08 painéis com 
fotografias dos aniversários da Etec Getúlio Vargas, valorizando os 
docentes e funcionários que estiveram e estão na unidade ao longo 
de seus mais de cem anos de funcionamento. 
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Convite para a 4ª Exposição do Centro de Memória da Etec Getúlio Vargas. Convite para a 4ª Exposição do Centro de Memória da Etec Getúlio Vargas. 

 

 
Convite para a 4ª Exposição do Centro de Memória da Etec Getúlio Vargas. 
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Para a 3ª Semana Nacional de Arquivos, de 03 a 08 de junho de 
2019, a exposição permaneceu montada e foram programadas 
visitas guiadas com os alunos para visitar a exposição e conhecer 
parte do acervo do Centro de Memória da Etec Getúlio Vargas. As 
docentes Camila Bais e Patricia Fildimaque apresentaram 
documentos que compravam que as esculturas expostas na unidade 
foram feitas pelos primeiros alunos da escola, quando ela ainda se 
denominava Escola Profissional Masculina da Capital. 
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O Centro de Memória da Etec Getúlio Vargas também participou no 
ano de 2019 da 13ª Primavera dos Museus com duas atividades 
inscritas, sendo uma exposição e duas palestras. Esta semana 
aconteceu de 23 a 27 de setembro de 2019. 
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Esta exposição faz parte das comemorações dos 80 anos do curso 
técnico de nutrição e dietética, foi produzida pela prof.ª Maria Lucia 
Mendes de Carvalho e percorreu diversas unidades do Centro Paula 
Souza que oferecem o curso técnico de nutrição. Na nossa unidade 
foi montada durante a Primavera dos Museus e a Semana 
Tecnológica da Etec Getúlio Vargas. 

Para este período também foram programadas duas palestras para 
os alunos com o título “A história da Etec Getúlio Vargas contada pelo 
acervo de seu Centro de Memória”, proferidas pelas docentes Camila 
Bais e Patrícia Fildimaque, no auditória da nossa unidade. 
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Pode-se verificar por meio dos eventos apresentados acima que as 
atividades de organização de exposições e a participação da docente 
nas capacitações e em eventos científicos/acadêmicos previstas no 
projeto de HAE de 2019 foram realizadas de maneira bastante 
comprometida e satisfatória pela docente. 

É importante registrar que no ano de 2019 o Centro de Memória da 
Etec Getúlio Vargas perdeu seu espaço físico provisório no mês de 
junho. Novamente todo nosso acervo foi deslocado. Esta mudança 
foi feita por funcionários da escola e o acervo foi acondicionado 
juntamente com o arquivo do Departamento Pessoal. 
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Esta falta de organização e disponibilidade de trabalhar com nosso 
acervo dificultou enormemente a conferência dos livros raros para a 
revisão do catálogo e sua publicação ainda no ano de 2019. 

Enquanto as caixas dos livros raros estavam inacessíveis, a docente 
trabalhou na produção da introdução e de todo o conteúdo referencial 
do catálogo, além de sua formatação e diagramação, como 
desenvolvimento da capa, organização das imagens e dos conteúdos 
nas páginas. 
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O catálogo dos livros raros conta ainda com o prefácio redigido pelo 
atual diretor da Etec Getúlio Vargas, José Antonio Gualimberti 
Salerno.  

A conferência final dos dados foi realizada no mês de dezembro, visto 
que no início do referido mês, o material do Departamento Pessoal 
foi quase todo retirado da sala e o Centro de Memória da Etec Getúlio 
Vargas pode ocupar seu novo espaço. 

Como primeira atividade de organização deste local, a docente 
Camila Bais separou e organizou as caixas dos livros raros. 
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No dia 09 de dezembro, com a colaboração de diversos alunos e 
funcionários foi possível colocar o armário deslizante que pertencia 
ao Centro de Memória em seu novo espaço 
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Com esta organização inicial e com acesso as caixas dos livros raros 
a docente conseguiu finalizar as fichas catalográficas dos 222 títulos 
do acervo do Centro de Memória da Etec Getúlio Vargas. 

 

 

 

Deste modo o Catálogo dos livros raros e especiais da Etec Getúlio 
Vargas foi concluído. Apenas sua publicação deverá aguardar 
orientações de como solicitar o ISBN, único item que não foi possível 
concluir neste ano de trabalho. Assim que tiver com o número em 
mãos, a docente compromete-se a publicar o Catálogo nos sites da 
Etec Getúlio Vargas e de Memórias do CPS-Cetec. 

Conforme exposto, o trabalho proposto como projeto de HAE para o 
ano de 2019 foi executado com muita dedicação e empenho pela 
docente Camila Polido Bais Hagio. 

O projeto desenvolvido no ano de 2020 partiu de uma proposta 
coletiva, trabalhando em conjunto com o Grupo de Estudose 
Pesquisas em Memórias e História da Educação Profissional 
(GEPEMHEP) e outros Centros de Memória das unidades do Centro 
Paula Souza, visando estudar o recorte temporal de 1959 a 1979 na 
história destas instituições. 

O objetivo geral deste projeto coletivo era entender por que e como 
ocorreram transformações nos cursos oferecidos nos ginásios e/ou 
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colégios industriais de educação profissional e, consequentemente 
em seus currículos, para formar ou qualificar jovens para o mundo do 
trabalho, analisando e relacionando os dados coletados com as 
mudanças sociais e políticas no Brasil, entre 1959 e 1979, a fim de 
contribuir com futuras construções de inovações curriculares. 

Como objetivos específicos, o projeto previa: 

a) Mapeamento dos cursos oferecidos, a partir do levantamento dos 
nomes dos cursos, cargas horárias, currículos (prescrito e vivido), 
número de matriculados, número e nome dos formandos, corpo 
docente, diretores, coordenadores, e quais parceiros a escola contou 
para implantação desses cursos na cidade; 

b) Identificar as principais disciplinas oferecidas nos cursos ginasial 
e/ou colegial industriais ligadas ao mundo do trabalho e aquelas 
oferecidas para envolver os estudantes em atividades para o bem da 
coletividade; 

c) Relacionar eventos relevantes realizados na escola, nesse 
período, pesquisando em acervos escolares ou em jornais locais, 
mas sempre envolvendo estudantes nessas atividades; 

d) Relacionar livros didáticos localizados nos centros de memória, 
nas bibliotecas escolares, citados nos planos de cursos ou indicados 
pelo Ministério da Cultura e Educação, para os ginásios e/ou colégios 
industriais durante o período da pesquisa; 

Além destes objetivos voltadas à pesquisa coletiva, o projeto 
elencava dois objetivos específicos para o Centro de Memória da 
Etec Getúlio Vargas, sendo eles: 

e) Adequar o novo espaço físico destinado ao Centro de Memória da 
Etec Getúlio Vargas, organizando o material de seu acervo e 
tornando o ambiente propício para receber alunos e visitantes e 
adequado para a realização de pesquisas 

f) Organizar eventos em nossa unidade para divulgar o Centro de 
Memória, se possível de acordo com o calendário de instituições que 
visam a divulgação de arquivos e museus em nosso país, como o 
IBRAM (Instituto Brasileiro de Museus), o Arquivo Nacional e a 
Fundação Casa de Rui Barbosa. 

Com estes objetivos delineados e o projeto aprovado, em fevereiro 
de 2020 a docente Camila Polido Bais Hagio iniciou suas atividades. 
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Durante todo o mês de fevereiro, a docente dedicou-se na limpeza e 
organização do espaço físico do Centro de Memória, contando com 
a ajuda de funcionários da limpeza da escola, em especial as 
senhoras Beth e Ana. Também fez alguns orçamentos para a 
remontagem do arquivo deslizante que se encontra neste novo 
espaço. Infelizmente em março, tivemos o fechamento da escola por 
conta da pandemia do coronavírus.  

Daquele mês em diante, a docente manteve o desenvolvimento das 
atividades remotamente. A escola permaneceu fechada até o 
dezembro de 2020. 

Como ação efetiva para dar continuidade ao projeto, principalmente 
visando cumprir o objetivo específico “f”, a docente abriu uma conta 
na rede social Instagram, cujo endereço é @memoriagv, para 
divulgação das atividades do nosso Centro de Memória e a 
participação em eventos nacionais. 

Deste modo, durante a 18ª Semana Nacional dos Museus promovida 
pelo IBRAM de 18 a 24 de Maio de 2020, o Centro de Memória fez o 
lançamento oficial do Catálogo dos Livros Raros e Especiais do 
Centro de Memória da Etec Getúlio Vargas, por meio das mídias 
sociais (imagem 01). 
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O retorno desta ação foi extremamente positivo sendo divulgado nas 
mídias sociais oficiais do Centro Paula Souza (imagem 02), 
alcançando inclusive pesquisadores internacionais conforme e-mails 
enviados pela coordenadora geral do projeto profa Dra Maria Lucia 
Mendes de Carvalho. 
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Continuando a divulgação de nosso Centro de Memória juntamente 
com o calendário de eventos oficiais, participamos da 4ª Semana 
Nacional dos Arquivos, que aconteceu de 08 a 14 de junho, 
promovida pelo Arquivo Nacional. Para este evento, foram realizadas 
05 publicações, de segunda a sexta-feira, com livros que se 
destacam dentro do Catálogo de Livros Raros e Especiais (imagens 
03 a 07). Todo o material foi elaborado e publicado pela docente 
Camila Polido Bais Hagio. 
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Fazendo uso desta rede social e dos movimentos que dela surgem, 
a docente promoveu ao longo de um mês uma retrospectiva das 
exposições organizadas pelo nosso Centro de Memória nos anos 
anteriores. Toda quinta-feira os usuários das redes sociais divulgam 
recordações, deste modo por quatro quintas-feiras seguidas, foram 
feitas publicações de exposições anteriores. No dia 09 de julho de 
2020 foram feitas publicações da exposição que aconteceu em maio 
de 2017 denominada “1ª Exposição do Projeto de Retomada da 
Historiografia da Etec Getúlio Vargas” (imagem 08). 
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No dia 16 de julho de 2020, foram publicadas imagens e informações 
sobre a 2ª Exposição do Centro de Memória da Etec Getúlio Vargas, 
a qual homenageou o escultor Ferdinand Frick, que foi professor da 
nossa escola em seus anos inicias, este evento aconteceu em 
setembro de 2017 (imagem 09). 

 

 

No dia 23 de julho de 2020 foram publicadas notícias da 3ª exposição 
do Centro de Memória, que aconteceu em maio de 2018 e intitulava-
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se “Os anos iniciais da Escola Profissional Masculina da Capital na 
gestão do diretor Aprígio de Almeida Gonzaga” (imagem 10). 

 

 

 

 

 

E finalizando, no dia 30 de julho, foram publicadas informações da 4ª 
exposição do Centro de Memória da Etec Getúlio Vargas, esta fazia 
uma homenagem aos docentes e funcionários, resgatando fotos das 
comemorações dos aniversários da nossa escola, ela aconteceu em 
maio de 2019 (imagem 11). 

 



_______________________________________________________________________ 

108 
 

A publicação deste material visava divulgar as atividades do Centro 
de Memória,  

aumentar o número de seguidores e manter um registro permanente 
e público deste material. 

O próximo evento que participamos foi a 14ª Primavera dos Museus, 
organizado pelo IBRAM e que aconteceu entre 21 a 27 de Setembro 
de 2020. Para este evento, a docente organizou publicações diárias 
ao longo da semana com a história de alguns importantes ex-alunos 
da Etec Getúlio Vargas. Com o título “Os egressos da Escola 
Profissional Masculina da Capital: uma homenagem aos nossos ex-
alunos”, foram apresentados os ex-alunos: Alfredo Volpi, Mário 
Zanini, Marcelo Grassmann, Yoshiya Takaoka, João Fernando 
Sobral, Pauli Singer, Milton Masteguim e Luigi Bauducco, conforme 
imagens a seguir (imagens 12 a 17). Todas as imagens eram 
acompanhadas por pequenos textos contando uma breve biografia 
do ex-aluno. Todo o material também está disponível no site de 
Memórias do Centro Paula Souza 
(http://www.memorias.cpscetec.com.br/arquivos/CMEtecGVPrimave
ra_Museus_2020.pdf) 
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Paralelo aos eventos, a docente desenvolveu um artigo para 
apresentação no VII Encontro de Memórias e História da Educação 
Profissional promovido anualmente pelo CPS, que aconteceria em 
outubro de 2020, mas que foi remarcado para março de 2021 por 
conta da pandemia. O resumo foi aprovado e o artigo entregue para 
a comissão do evento. Infelizmente com o fechamento da escola, o 
acesso ao acervo foi comprometido e o levantamento de dados para 
o artigo, que contemplava os primeiros objetivos específicos 
descritos no início deste relatório ficaram um pouco comprometidos, 
sendo que a pesquisa foi realizada por material disponível de sites 
especializados e material já coletado pela docente, como a entrevista 
com a professora Rozzane Ruiz, realizada por esta autora em agosto 
de 2018. 

Ao longo deste ano, a docente também colaborou com o Museu 
Virtual que está em desenvolvimento pelo GEPEMHEP por meio do 
preenchimento de fichas de registro de objetos de nosso acervo. O 
Museu Virtual está hospedado no site oficial do CPS, 
www.memorias.cpscetec.com.br, e faz parte de um projeto piloto 
para coleta e oficialização do acervo dos Centros de Memória de toda 
a instituição. 

A docente também concedeu uma entrevista para a Profa Dra Maria 
Lucia Mendes de Carvalho no dia 03 de setembro de 2020 contando 
sobre sua atuação docente no Centro Paula Souza e no projeto de 
curadoria do Centro de Memória da Etec Getúlio Vargas. 

Como parte do projeto de HAE, a docente também participou das 
capacitações oferecidas pelas coordenadoras do projeto Maria Lucia 
Mendes de Carvalho e Julia Naomi Kanazawa. Participou do Clube 
de Memória XXXIV que aconteceu entre maioe junho de 2020, e teve 
como temática “Um olhar sobre o espaço escolar e sua 
materialidade”. Também participou do Clube de Memória XXXV, que 
acontece entre agosto e setembro de 2020, cujo tema foi “O que nos 
revelam os objetos do ensino profissional paulista?”. 

É certo que com o isolamento decorrente da pandemia o projeto 
precisou de algumas adaptações e sofreu perdas, porém de modo 
remoto, a docente dedicou-se a ações que puderam ser elaboradas 
a distância, focando na divulgação de nosso Centro de Memória e na 
redação do artigo com o tema da pesquisa coletiva sugerido. 
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Quando observamos os resultados esperados no início do projeto, de 
três metas apenas uma não foi cumprida por conta do fechamento da 
escola, consequência da pandemia. Os resultados esperados do 
projeto para o ano de 2020 eram: 

a) Elaboração de artigo sobre as origens do Colégio Industrial ao 
Centro Interescolar da Etec Getúlio Vargas em São Paulo, de 1959 a 
1979; 

b) Organização e inauguração do novo espaço físico do Centro de 
Memória da Etec Getúlio Vargas; 

c) Divulgação do Centro de Memória da Etec Getúlio Vargas por meio 
de exposições/palestras/oficinas, seguindo o calendário de 
instituições que visam a divulgação de arquivos e museus em nosso 
país, como o IBRAM (Instituto Brasileiro deMuseus), o Arquivo 
Nacional e a Fundação Casa de Rui Barbosa, e de acordo com a 
coordenação do GEPEMHEP. 

Apenas o segundo resultado, que era organização e inauguração do 
Centro de Memória da Etec Getúlio Vargas infelizmente não pode ser 
executado com êxito. Este resultado dependia do acesso à escola, o 
qual foi interrompido em março de 2020 devido às medidas de 
contenção da pandemia do coronavírus seguindo determinação do 
Governo do Estado. Vale enfatizar que até o momento a escola 
permanece fechada.  

Os outros dois resultados foram atingidos. O artigo foi desenvolvido, 
aprovado e entregue para a comissão do VII Encontro de Memórias 
e História da Educação Profissional, apenas sua apresentação foi 
remarcada para março de 2021. A docente compromete-se a 
apresentar o artigo assim que a comissão divulgar as novas datas.  

E o terceiro resultado que focava a divulgação de nosso Centro de 
Memória por meio da participação em eventos oficiais foi realizado 
por meios digitais, como as mídias sociais e o alcance foi realmente 
significativo. Nossos eventos foram inscritos e divulgados pelas 
comissões organizadoras (imagem 18). 
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Pretende-se dar continuidade as estas divulgações virtuais, 
tornando-a uma via de comunicação com o público, estimulando a 
conscientização da importância da preservação e da valorização da 
história da educação profissional. 

Contribuição das Profªs Camila Polido Bais Hagio e Patrícia 
Fildimaqui. 

 

 

2019 – O contrato com a Escola Estadual Alexandre de Gusmão é 
encerrado, sendo os alunos do Curso Técnico em Mecatrônica na 
modalidade Vence como última turma formada. 

Neste mesmo ano registra-se a participação da Escola em muitas 
Olimpíadas de Conhecimentos Diversos, torneios Esportivos, 
Participações Culturais, parcerias com: Instituto Técnico de Coimbra 
e ITA. 
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Participação na olimpíada de Física 

 

 
Projeto de Empreendedorismo junto à Empresa Google. À direita: Coordenadora do Ensino Médio com ex-

aluna contratada pela empresa. 
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Preparação para as Olimpíadas de Matemática e Física 

 
VISITA TÉCNICA NA HITACHI 

 

A Escola também recebeu a visita da Associación Uruguaya de 
Tecnicos Instaladores Electricistas (AUTIE) composta por 
professores, empresas, escolas técnicas e consultores, com objetivo 
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de trocar os conhecimentos bem como as atualizações utilizadas 
para os técnicos. 

 
Participações como Mini-empresa 

 

 
Etec GV marca presença com Premiações nos Campeonatos Esportivos 
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2020 – Com a Pandemia em virtude do Coronavirus, as aulas deixam 
de ser presenciais e passam a se chamar Remotas a partir de Março 
a Dezembro. 

 

 
Implantação da Plataforma Teams 

 

Março – Olimpíada de Biologia – 147 alunos inscritos. A segunda 
fase foi cancelada. Tivemos 3 alunos aprovados na 1ª fase. 

 

Maio – Ideias do Futuro – Startup in School – Ganhamos o 3º lugar 
com o projeto “Central APM”.  

 

Julho – CUCo – 101 alunos inscritos. Houve premiação para 3 
alunos, sendo um de cada série.  
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Agosto – Olimpíada de História – 14 equipes. Tivemos 2 equipes 
chegando até a 4ª fase com medalha de bronze. 

 

Setembro – Starup – SFB – 1º lugar. O mesmo projeto encaminhado 
para Starup in School foi adaptado às normas e procedimentos da 
SFB conquistando o 1º lugar com o mesmo nome: “Central APM” 

 

 
Perspectiva da fachada da Etec Getúlio Vargas 

 

A escola propicia formas de se interagir com o mundo de modo que 
se possa provocar a mudança de valores para uma sociedade mais 
ética e justa. 

Assim, a Educação é o ponto básico para estruturar toda uma 
sociedade. 
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CARACTERIZAÇÃO 

NÍVEIS E MODALIDADES DE ENSINO 

 

MODALIDADE: Ensino Médio 

Descrição: O Ensino Médio na Etec  "Getúlio Vargas" é oferecido no período da 
manhã, perfazendo um total 3 de turmas, distribuídas em 01 classe para a 1ª 
série, 01 classe para o 2ª e 01 para as 3ª séries. O total de alunos matriculados 
no Ensino Médio  no ano de 2021 é de 102 assim distribuídos: 33 na 1ª série; 34 
na 2ª série  e 35 na 3ª série.  

Turmas Nº de alunos 
1º L 
2º L 
3º L 
 

36 
34 
35 
 

TotaL              102 
 

 

O Ensino Técnico da ETEC "Getúlio Vargas" é oferecido nos períodos vespertino 
e noturno. A Escola possui atualmente 15 habilitações.  

Curso Técnico em Administração: Mercado de trabalho: áreas  industrial, 
prestação de serviços, empresas em geral, de pequeno e médio portes. 
Certificações: I e II: Assistente Administrativo ( Qualificação profissional 
técnica de nível médio). Módulos I, II, III: Técnico em Administração 
(Habilitação profissional técnica de nível médio). O curso é ministrado no período 
vespertino. Total de alunos no curso: 107 

Turmas GV Nº de alunos 
1L (TARDE) 40 
2L (TARDE) 37 
3L (TARDE) 30 

  

Curso Técnico em Automação Industrial: Mercado de trabalho: Indústrias 
em geral. Certificações: Módulos I, II e III:  Qualificação Técnica de Nível Médio 
de Auxiliar de Técnico em Automação Industrial. Módulo IV: Técnico em 
Automação Industrial . O curso é ministrado no período noturno. Total de 
alunos no curso: 107.   

Turmas Nº de alunos 
1º R (NOITE) 40 
2º R (NOITE) 37 
3º R (NOITE) 18 
4º R (NOITE) 12 
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Curso Técnico em Design de Interiores: Mercado de trabalho: escritórios ou 
empresas de decoração, fábricas de móveis, empresas de arquitetura, de 
cenografia e de montagem de feiras e exposições. Certificações: Módulo I: 
Desenhista Copista (Qualificação profissional técnica de nível médio), Módulo 
I e II: Desenhista Projetista (Qualificação técnica de nível médio), Módulos I, II 
e III; Técnico em Design de Interiores (Habilitação profissional de nível). O 
curso é ministrado nos períodos vespertino e noturno. Total de alunos no curso: 
219 

Turmas Nº de alunos 
1L (TARDE) 40 
2L (TARDE) 32 
3L (TARDE) 37 
1R (NOITE) 40 
2R (NOITE) 40 
3R (NOITE) 30 

  

Curso Técnico em Edificações: Mercado de trabalho: empresas de 
construção civil, públicas e privadas, escritórios de arquitetura, departamentos 
de manutenção predial de empresas públicas e privadas, concessionárias de 
serviços públicos e órgãos públicos. Certificações; Módulos I e II: Assistente 
Técnico em Instalações Prediais (Qualificação profissional técnica de nível 
médio), Módulos I, II, e III; Técnico em Edificações (Habilitação profissional 
técnica de nível médio). O curso é ministrado nos períodos vespertino e noturno. 
Total de alunos no curso: 205 

Turmas Nº de alunos 
1L (TARDE) 39 
2L (TARDE) 34 
3L (TARDE) 31 
1R (NOITE) 40 
2R (NOITE) 32 
3R (NOITE) 29 

  

Curso Técnico em Eletrônica : Mercado de trabalho: Indústrias de 
equipamentos e de dispositivos eletrônicos, comércio de equipamentos elétricos 
e eletrônicos, indústria de computadores e informática e indústrias 
automobilísticas, aeronáuticas e de instrumentação.Certificações: Módulos I, II 
e III: Auxiliar Técnico em Eletrônica (Qualificação profissional técnica de nível 
médio) Módulos I, II, III e IV: Técnico em Eletrônica (Habilitação profissional 
técnica de nível médio) O curso é ministrado no período noturno. Total de alunos 
no curso: 66 

Turmas Nº2R (NOITE) 
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1R (NOITE) 39  

2R (NOITE) 27  

  

Curso Técnico em Eletrotécnica : Mercado de trabalho: Empresas 
construtoras, usinas hidroelétricas e termoelétricas , de sistemas de geração , 
transmissão e distribuição de energia e indústrias em geral. Certificações: 
Módulos I, II, III: Auxiliar Técnico em Eletrotécnica (Qualificação profissional 
técnica de nível médio) Módulos I, II, III e IV: Técnico em Eletrotécnica 
(Habilitação profissional técnica de nível médio) O curso é ministrado no período 
noturno . Total de alunos no curso: 220 

Turmas Nº de alunos 
1R (NOITE) 38 
2R (NOITE) 40 
3R (NOITE) 40 
4R (NOITE) 25 
1S (NOITE) 37 
2S (NOITE) 40 

  

Curso Técnico em Mecânica: Mercado de trabalho: Indústrias mecânicas, 
áreas administrativas e operacionais da produção e projetos mecânicos 
.Certificações: Módulo I: Assistente de Processos Industriais (Qualificação 
profissional técnica de nível médio); Módulo II: Assistente de Usinagem; 
Módulos I, II e III: Auxiliar  Técnico em mecânica (Qualificação profissional 
técnica de nível médio), Módulos I, II, III e IV: Técnico em Mecânica (Habilitação 
profissional técnica de nível médio); O curso é ministrado no período noturno . 
Total de alunos no curso: 139 

Turmas Nº de alunos 
1º R (NOITE) 30 
2º R (NOITE) 42 
3º R (NOITE) 31 
4º R (NOITE) 36 

  

 Curso Técnico em Mecatrônica: Mercado de trabalho: Indústrias mecânicas 
em geral, áreas administrativas e operacionais da produção mecânica e 
automação de processos industriais. Certificações: Módulo I: Auxiliar Técnico 
de Mecatrônica (Qualificação profissional técnica de nível médio); Módulos I, II: 
Assistente Técnico de Mecatrônica;  Módulos I, II e III: Auxiliar Técnico em 
mecatrônica (Qualificação profissional técnica de nível médio) Módulos I, II, III 
e IV: Técnico em Mecatrônica (Habilitação profissional técnica de nível médio) 
O curso é ministrado nos períodos  vespertino e noturno . Total de alunos no 
curso: 251 



_______________________________________________________________________ 

122 
 

Turmas Nº de alunos 
1L (TARDE) 35 
2L (TARDE) 31 
3L (TARDE) 29 
4L (TARDE) 13 
1R (NOITE) 41 
2R (NOITE) 41 
3R (NOITE) 38 
4R (NOITE) 23 

  

Curso Técnico em Meio Ambiente: Mercado de trabalho: Estabelecimentos 
industriais e agroindustriais, empresas agropecuárias, mineradoras, empresas 
públicas de controle de poluição, empresas de consultoria, órgãos públicos, 
prefeituras municipais, parques e reservas ambientais e centros de pesquisa. 
Certificações: Módulos I e II: auxiliar técnico em Meio Ambiente(Qualificação 
profissional técnica de nível médio) Módulos I, II e III: Técnico em Meio Ambiente 
(Habilitação profissional técnica de nível médio) O curso é ministrado no período 
Noturno.Total de alunos no curso: 102 

Turmas Nº de alunos 
1R (NOITE) 38 
2R (NOITE) 30 
3R (NOITE) 34 

  

Curso Técnico em Nutrição e Dietética: Mercado de trabalho: Hospitais, 
creches, asilos, ambulatórios, unidades básicas de saúde, indústrias, unidades 
de alimentação, cozinhas experimentais, indústrias de alimentos, restaurantes 
comerciais, supermercados, instituições de educação alimentar e empresas que 
fornecem cestas básicas. Certificações ; Módulo I: Agente Comunitário para 
Saúde Alimentar (Qualificação profissional técnica de nível médio) Módulos I e 
II: Assistente de Produtos e Serviços de Alimentação ( Qualificação 
profissional técnica de nível médio) Módulos I, II e III: Técnico em Nutrição e 
Dietética (Habilitação profissional técnica de nível médio) O curso é ministrado 
nos período  noturno. Total de alunos no curso: 109 

Turmas Nº de alunos 
1R (NOITE) 41 
2R (NOITE) 36 
3R (NOITE) 32 

  

Especialização Profissional Técnica de Nível Médio em GESTÃO DE 
UNIDADES DE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO 
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O Especialista em GESTÃO DE UNIDADES DE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO 
é o profissional que apresenta habilidades técnicas gerenciais, comportamentais 
e mercadológicas que propiciam a profissionalização dos serviços. Planeja e faz 
a gestão da aplicação de técnicas dietéticas e gastronômicas no preparo de 
refeições e alimentos enfatizando a interface entre a gastronomia, culinária e 
nutrição. Atua com responsabilidade respeitando as diferenças socioculturais e 
econômicas comprometendo-se com os princípios da ética e da sustentabilidade 
ambiental.  

01 semestre - 26 alunos.  

Curso Técnico de Química: Mercado de trabalho: Indústrias farmacêuticas, 
químicas e de alimentos e instituições científicas de pesquisa. Certificações: 
Módulos I, II e III: Auxiliar de Laboratório Químico (Qualificação profissional 
técnica de nível médio) Módulos I, II, III e IV: Técnico em Química (Habilitação 
profissional técnica de nível médio) O curso é ministrado nos períodos vespertino 
e noturno. Total de alunos no curso: 130. 

Turmas Nº de alunos 
1R (NOITE) 40 
2R (NOITE) 37 
3R (NOITE) 33 
4R (NOITE) 20 

  

Curso Técnico em Telecomunicações: Mercado de trabalho : Empresas de 
Telecomunicações, Indústrias de equipamentos e Orgãos públicos. Certificações 
: Módulo I, II e III : Instalador e Programador de Equipamentos de Comunicação 
(Qualificação Técnica de Nível Médio); Módulo I, II, III, IV: Técnico em 
Telecomunicações (Qualificação profissional técnica de nível médio). O curso é 
ministrado no Período Noturno. Total de alunos no curso: 88  

Turmas Nº de alunos 
1R (NOITE) 32 
2R (NOITE) 32 
3R (NOITE) 24 

 Especialização Profissional Técnica de Nível Médio em 
RADIOCOMUNICAÇÃO 
O Especialista em RADIOCOMUNICAÇÃO é o profissional que instala estações 
de radiocomunicação (torre, antena e acessórios). Elabora o plano de 
manutenção e realiza manutenções corretiva, periódica e preventiva em 
equipamentos, peças e componentes. Participa da elaboração dos projetos de 
infraestrutura e técnico de estações de radiocomunicação. Orienta equipes de 
operadores e elabora documentação técnica (relatórios, manuais de 
procedimentos, escalas de serviços, quadro de controle de manutenção e 
outras). Trabalha seguindo normas de segurança, higiene, qualidade e proteção 
ao meio ambiente. 
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01 semestre - 22 alunos  

 

CLASSE DESCENTRALIZADA - EE PROFESSOR ROLDÃO LOPES DE 
BARROS 

 

Curso Técnico em Administração: Mercado de trabalho: áreas  industrial, 
prestação de serviços, empresas em geral, de pequeno e médio portes. 
Certificações: I e II: Assistente Administrativo ( Qualificação profissional 
técnica de nível médio). Módulos I, II, III: Técnico em Administração 
(Habilitação profissional técnica de nível médio). O curso é ministrado no período 
noite. Total de alunos no curso: 98 

Turmas GV Nº de alunos 

1E (NOITE) 37 

2E (NOITE) 31 

3E (NOITE) 30 

Curso Técnico em Serviços Juridicos: Mercado de trabalho: Empresas 
privadas: departamentos jurídicos, departamento de recursos humanos, 
financeiro e contábil, escritórios de advocacia e escritórios de auditoria jurídica e 
Serviços de Atendimento ao Cliente (SAC); setor público: departamentos 
administrativos que necessitem de assistentes com conhecimento jurídico, 
cartórios extrajudiciais e judiciais e tribunais arbitrais. Certificações: I e II: sem 
certificação. Módulos I, II, III: Técnico em Serviços Juridicos (Habilitação 
profissional técnica de nível médio). O curso é ministrado no período noturno. 
Total de alunos no curso: 100 

Turmas GV Nº de alunos 

1E (NOITE) 40 

2E (NOITE) 33 

3E (NOITE) 27 
 

MODALIDADE: Integrado 

Descrição:  O ensino Integrado da ETEC "Getúlio Vargas" é oferecido em 
período integral, perfazendo um total de 32 turmas distribuídas em 10 (dez) 
classes para as 1ª séries, que vão do A ao J,   10 (dez) turmas para o 2ª série e 
11 (dez) turmas para 3ª série sendo designados como ETIM. O total de alunos 
matriculados no Ensino Médio (ETIM) no ano de 2021 é de 1032. 

 

TURMAS TOTAL DE ALUNOS 
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1A (ADMINISTRAÇÃO) 36 
1B (DESIGN DE INTERIORES) 35 
1C (ELETROTÉCNICA) 35 
1D (ELETRÔNICA) 36 
1E (MECATRÕNICA) 35 
1F (MECÂNICA) 36 
1G (NUTRIÇÃO E DIETÉTICA) 34 
1H (QUÍMICA) 36 
1I (EDIFICAÇÕES) 35 
 1J (MEIO AMBIENTE) 35 

 

TURMAS TOTAL DE ALUNOS 
2A (ADMINISTRAÇÃO) 36 
2B (DESIGN DE INTERIORES) 34 
2C (ELETROTÉCNICA) 30 
2D (ELETRÔNICA) 35 
2E (MECATRÕNICA) 32 
2F (MECÂNICA) 34 
2G (NUTRIÇÃO E DIETÉTICA) 37 
2H (QUÍMICA) 32 
2I (EDIFICAÇÕES) 33 
 2J (MEIO AMBIENTE) 33 
 2K ( AUTOMAÇÃO) 38 

 

TURMAS TOTAL DE ALUNOS 
3A (ADMINISTRAÇÃO)        32       
3B (DESIGN DE INTERIORES) 35 
3C (ELETROTÉCNICA) 31 
3D (ELETRÔNICA) 33 
3E (MECATRÕNICA) 36 
3F (MECÂNICA) 30 
3G (NUTRIÇÃO E DIETÉTICA) 28 
3H (QUÍMICA) 33 
3I (EDIFICAÇÕES) 36 
 3J (MEIO AMBIENTE) 32 

Modalidade: NOVOTEC Integrado 

Ensino Médio com Habilitação Profissional Técnico em Automação 
Industrial: Mercado de trabalho: Indústrias em geral. Certificações: 1º ano: 
sem certificação; 1º + 2º ano: Qualificação Profissional Técnica de Nível Médio 
de Auxiliar Técnico em Instrumentação Industrial; 1º + 2º + 3º: Habilitação 
Profissional de Técnico em Automação Industrial.   O curso é ministrado no 
período matutino. Total de alunos no curso: 70.  
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Turmas Nº de alunos 

1º AN (matutino) 38 

1º AN(matutino) 32 

 

Ensino Médio com Habilitação Profissional Técnico em Eletrônica: 
Mercado de trabalho: Indústrias de equipamentos e de dispositivos eletrônicos, 
comércio de equipamentos elétricos e eletrônicos, indústria de computadores e 
informática e indústrias automobilísticas, aeronáuticas e de instrumentação. 
Certificações: 1º ano: sem certificação; 1º + 2º ano: Qualificação Profissional 
Técnica de Nível Médio de Auxiliar Técnico em Eletrônica; 1º + 2º + 3º: 
Habilitação Profissional de Técnico em Eletrônica. O curso é ministrado no 
período vespertino. Total de alunos no curso: 58 

Turmas Nº de alunos 
 

1º EN (Tarde) 35  

2º EN (Tarde) 23  

 

Ensino Médio com Habilitação Profissional Técnico em  Serviços 
Jurídicos: Mercado de trabalho: Empresas privadas: departamentos jurídicos, 
departamento de recursos humanos, financeiro e contábil, escritórios de 
advocacia e escritórios de auditoria jurídica e Serviços de Atendimento ao Cliente 
(SAC); setor público: departamentos administrativos que necessitem de 
assistentes com conhecimento jurídico, cartórios extrajudiciais e judiciais e 
tribunais arbitrais. Certificações: 1º ano: sem certificação; 1º + 2º ano: 
Qualificação Profissional Técnica de Nível Médio de Auxiliar de Serviços 
Jurídicos; 1º + 2º + 3º: Habilitação Profissional de Técnico em Serviços Jurídicos. 
O curso é ministrado no período vespertino. Total de alunos no curso: 71 

Turmas GV Nº de alunos 

1SJN (Tarde) 34 

2SJN (Tarde) 37 

 

Ensino Médio com Habilitação Profissional Técnico em  Química: Mercado 
de trabalho: Indústrias farmacêuticas, químicas e de alimentos e instituições 
científicas de pesquisa. Certificações: 1º ano: sem certificação; 1º + 2º ano: 
Qualificação Profissional Técnica de Nível Médio de Auxiliar de Laboratório 
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Químico; 1º + 2º + 3º: Habilitação Profissional de Técnico em Química. O 
curso é ministrado no período vespertino. Total de alunos no curso: 67. 

Turmas Nº de alunos 

1QN (TARDE) 35 

2QN (TARDE) 32 

 

Jovem Técnico de Nutrição e Dietética – (PRONATEC): 

Mercado de trabalho: Hospitais, creches, asilos, ambulatórios, unidades 
básicas de saúde, indústrias, unidades de alimentação, cozinhas experimentais, 
indústrias de alimentos, restaurantes comerciais, supermercados, instituições de 
educação alimentar e empresas que fornecem cestas básicas. Certificações ; ( 
Qualificação profissional técnica de nível médio): Técnico em Nutrição e 
Dietética (Habilitação profissional técnica de nível médio) O curso é ministrado 
nos período vespertino. Total de alunos no curso:35 

Turmas Nº de alunos 
  01                                  35 

 

Desenvolvimento de Sistemas- Mercado de Trabalho-O curso será oferecido 
na modalidade a distância, numa concepção Web, em que a disponibilização de 
conteúdo, materiais e mediação pedagógica são realizados pela Internet, por 
meio do Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVA) EaD Tec do Centro Paula 
Souza, disponível em http://eadtec.cps.sp.gov.br/. As turmas serão compostas 
por 50 alunos, em média, que contam com professores mediadores para GRUPO 
DE ESTUDO DE EDUCAÇÃO A DISTÂNCIA - GEEaD / CETEC PLANO DE 
CURSO CURSO TÉCNICO EM DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS- 
MODALIDADE EaD (on-line)  o acompanhamento, mediação da aprendizagem 
e construção do conhecimento do aluno. O papel do professor mediador é de um 
motivador e incentivador da aprendizagem. A plataforma do Ambiente Virtual de 
Aprendizagem possibilitará ao professor mediador disponibilizar diferentes 
materiais pedagógicos: textos técnicos ou acadêmicos, vídeos, imagens, avisos 
e notícias. Ele poderá utilizar diferentes recursos pedagógicos, tais como: fóruns, 
palestras com especialistas, blog’s, e-mails e WhatsApp. Os alunos poderão 
dialogar com professor mediador por meio de webconferências para alguns 
momentos de interação síncrona para orientações e esclarecimentos de dúvidas 
que exijam um contato mais próximo. As avaliações presenciais para fins de 
certificação acontecerão ao final de cada semestre, nas Etecs, polos de apoio 
presencial, a fim de garantir o total cumprimento do perfil de saída 
indicado/recomendado pelo Catálogo Nacional de Cursos Técnicos para a 
habilitação em questão. 

Certificação:O aluno que cursar o MÓDULO I concluirá a Qualificação 
Profissional Técnica de Nível Médio de AUXILIAR DE DESENVOLVIMENTO DE 
SISTEMAS. O aluno que cursar os MÓDULOS I e II concluirá a Qualificação 
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Profissional Técnica de Nível Médio de PROGRAMADOR DE 
COMPUTADORES. Ao completar os MÓDULOS I, II e III, o aluno receberá o 
Diploma de TÉCNICO EM DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS, desde que 
tenha concluído, também, o Ensino Médio ou curso equivalente. 

  Turma              Nº alunos 

   01                          38 

Sistemas de Energias Renováveis- Este Curso  terá duração de 3 semestres 
com aulas Online a noite durante a semana e presenciais laboratórios aos 
sábados. Certificação. Módulos I, II, III: Técnico em Nível Médio na 
modalidade Semi Presencial em Sistemas de Energias Renováveis .Total 
de alunos no curso: 40 
  
  Turma              Nº alunos 

     01                        40 
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AGRUPAMENTO DISCENTE 
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CLASSES DESCENTRALIZADAS 

 

 

 

 

Local- 

Escola Estadual PROFESSOR ROLDÃO LOPES DE BARROS 

 

Coordenadora- 

SUELI LINGUANOTTO CHIARLE 

 

 

ENSINO TÉCNICO – 

EIXO – Gestão e Negócios 

Cursos – ADMINISTRAÇÃO 

                 SERVIÇOS JURÍDICOS 
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RECURSOS HUMANOS 

 

DOCENTES 

NR NOME 
01 Adriana Watanabe 
02 Ailton Renato Stefanelli 
03 Alaíde Ganassim Ferrari 
04 Alberto Carlos Palazzo 
05 Alércio de Oliveira Rosa 
06 Alessandra Ferreira de Brito 
07 Alessandro Lins Alves 
08 Alexandre Dias Afonso 
09 Alexandre Galvonas Apuzzo 
10 Alexandre Gonçalves Bressar 
11 Alexandre Luiz Alonso 
Afastada Aline Campos Weiss Gonçalves  
12 Aline Danima de Almeida 
13 Amaro Evangelista da Silva 
14 Ana da Graça Peixoto de Brito 
15 Ana Lucia M. Peres Filbrich 
16 Ana Maria Aoki Gonçalves 
17 Ana Nilce Rodrigues 
18 Ana Paula Iazzete Campos 
19 Ana Paula Machado Vieira 
20 Ana Romano Costa 
21 André Fernando Treff 
22 André Rosa Ferreira 
23 Angela Regina Martins 
24 Angélica Gajewski Piatek 
25 Anita Solange Arone 
26 Antonio Alberto Giannichi Junior 
27 Antonio Carlos Pereira 
28 Antonio Cesar Alves Mezzalira 
29 Antonio Cesar dos Santos Pombares 
30 Antonio Pereira Afonso 
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31 Apolinário Fernandes dos Santos 
32 Arcy Pires Piagetti Junior 
33 Ariovaldo Merlin Cipriano 
34 Beatriz Leme Martin 
35 Camila Mendonça da Silva 
36 Camila Polido Bais Hagio 
37 Carlos Alberto de Souza Cabello 
38 Carlos Alberto do Carmo 
39 Carlos Alves de Lima Nascimento 
40 Carlos Augusto Martins Borges 
41 Carlos Orsetti Junior 
42 Carolina Gomes Martins Ramos 
43 Caroline Freires dos Santos 
44 Celso Luiz Lucas 
45 Cesar Augusto Alves de Souza 
46 Charles Rogers Souza da Silva  
47 Christovam Paschoal Filho 
48 Claudia Pastore 
49 Claudinei Morello Palma 
50 Claudio Roberto Affonso 
51 Cristian  Amaral  Santos Menezes 
52 Daniel Kaiser 
53 Daniela Genovesi 
54 Danilo Vilar 
55 Débora de Jesus Siqueira 
56 Debora Kalousdian 
57 Denise Castilho Pires 
58 Denise Moreira dos Santos 
59 Derek Willian Seki Gava 
60 Dimas Ramalho 
61 Domingos Altobello Neto 
62 Edis Fumio Hirata 
63 Edison Nesladek Satiro 
64 Edmond Garo Hagopian 
65 Edson de Oliveira 
66 Edson Luis Zopolato dos Santos 
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67 Eduardo Soares da Silva 
68 Eduardo Vítor de Sousa 
69 Elaine Aparecida Perline  
70 Elder Souza dos Santos 
71 Eliana Cristina de Almeida 
72 Elizete Gimenez Munhoz Adão 
73 Eltiza Rondino Vasques  
74 Emerson Bueno 
75 Enio Filoni 
76 Erika da Silva Obteszczak 
77 Érika Ito 
78 Evanildo Brandão Batista 
79 Evaristo Fernandes Goes Filho 
80 Fabiana Lucarelli Serrano 
81 Fabiane Ribeiro Silva Pinto 
82 Fabio Della Nina 
83 Fabio dos Santos Chiqueto 
84 Fabio Hideo Kano 
85 Fausto Henrique dos Santos Lima 
86 Fernando Augusto Dias Afonso 
87 Flavio Elias Mesquita Lima 
88 Francisco Martins de Melo Neto 
89 Frederico de Carvalho  Braga 
90 Gabriela Soldi Gonçalves Deanuncio 
91 Gerson dos Santos 
92 Gilson Freires dos Santos 
93 Graziela Santos Pereira 
94 Guaracy Serrano de Oliveira 
95 Haroldo Reis da Costa 
96 Hélio Hiroshi Imagawa 
97 Iago Nunes dos Santos 
98 Ieda Martins Santiago 
99 Isabel Cristina Serra Marques Pereira 
100 Ismael Sabino da Costa Pereira 
101 Israel Robinson Paiuca 
102 Ivana Patrycia Fernandes Millanez 
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103 Ivete Soares Pires 
104 Izildinha Rita Augusto 
105 Jairo Vitorino Gonçalves 
106 Janaína Sacomani Medina 
107 Jaquelini Ribeiro Dias 
108 João Carlos Garcia de Barros 
109 João Carlos Prado de Lima 
110 Joceane Fernandes Rodrigues 
111 José Antonio Galimberti Salerno 
112 José Martinho de Sousa Rodrigues 
113 José Roberto Camargo 
114 José Roberto Pivetta 
115 Jose Vanderlei Corsini 
116 Juan Carlos Valentas Romera 
117 Juliana Saul 
118 Juliane da Silva Teodosio 
119 Laura Cristina Camargo da Silva Santos 
120 Laurentino Martin Filho 
121 Leda Maria Amado dos Santos 
122 Leonardo Carlos Tadeu Ranzatti 
123 Ligia Maria de Abreu 
124 Liner de Souza Santos 
125 Lúcia Keiko Miura 
126 Luciane Fernandes de Goes Bazetti 
127 Luciano Peyrer das Neves 
128 Luiz Carlos Borba 
129 Luiz Jose Correa 
130 Luzia Lazara de Souza 
131 Malcon Felipe Bispo Fonseca 
132 Marcela Teresinha Szitas Lima 
133 Marcia Reggiani Maia 
134 Márcia Silva Garcia 
135 Márcio Roberto Chiqueto da Silva 
136 Marco Antonio Moraes 
137 Marco Rogério Barrios 
138 Marcos Celerino da Fonseca 
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139 Marcos Roberto Melges 
140 Maria Aparecida Alves de Souza 
141 Maria Aparecida Mendes Marino 
142 Maria Auxiliadora da Cruz Fernandes 
143 Maria Carolina Nogueira L. Nicoliello 
144 Maria de Fátima C. Nunes Colli 
145 Maria Fátima de Miranda 
146 Maria Helena Antunes Mendes 
147 Maria Izabel Giannichi 
148 Maria Lucia de Mendonça Alves 
149 Maria Rosa Francischetti Garcia 
150 Marisa Camegaçava Riyuzo 
151 Marisi Vicentini Piagetti de Pádua 
152 Marta da Silva 
153 Maurício Antônio Deffert 
154 Maurício Barlera Alves 
Afastada Mays Cossoniche Potenza  
155 Meire Azzoline Leitão 
156 Messias Santos da Costa 
157 Michael Eric de Toledo 
158 Michel Rodrigues Ferreira Grillo 
159 Milton Barreiro Júnior 
160 Moacir Hiroshi Sakuma Junior 
Afastado Moisés Ferreira de Souza 
161 Nairton José Badue 
162 Nelson Kodi Yoshikawa 
163 Nelson Zaragoza Junior 
164 Nilza Roberti Benites Chuí 
165 Orlando Beirão Ferreira 
166 Patricia Mendes Fildimaque 
167 Paulo Cezar Sericow 
168 Paulo Eduardo S. Reis 
169 Pedro Gozalo de Oliveira 
170 Rafael Cioffi 
171 Rafael Di Jorge Silva 
172 Rafael Judeikis 



_______________________________________________________________________ 

139 
 

173 Regiane de Lourdes Cruz Amaral 
174 Regina Girotto Brossi Henarez 
175 Regina Maria Conti de Morais 
176 Reginaldo Alberto Sommaggio 
177 Reinaldo Fernando Martins 
178 Reinaldo Luiz dos Santos 
179 Renata Benassi de Oliveira 
180 Renivaldo Bonafim Junior 
181 Ricardo Faustino Asperti 
182 Ricardo Petcov 
183 Rita de Cassia Cardoso Lima 
184 Roberta Calhes Franco 
185 Roberta Fialho de Abreu 
186 Roberto Sanches 
187 Rodrigo de Castro Favano 
188 Rosa Maria Ruegger de Oliveira 
189 Rosana Baldessari Bittar Pessoa 
190 Rosely Curci Grec 
191 Rosemeire Auxiliadora Cecílio 
192 Roseny Aparecida Miranda de Lisboa 
193 Rozangela Souza Oliveira da Silva 
194 Rozzane Nalli Scaramucci Ruiz 
195 Sandra Cristina Passoni 
196 Sandra Regina Palmieri Duarte 
197 Sarkis Hototian 
198 Sérgio de Souza Ferraz 
199 Sérgio Minas Melconian  
200 Silvana Maria da Silva Matos 
201 Silvana Ramos Atayde 
202 Sílvia Helena Fernandes 
203 Simone dos Reis Caetano 
204 Sirane Bandeira Lopes 
205 Sócrates Ricardo Ribeiro Paes 
206 Solange Ruiz Gonçalves Catharino 
207 Soraya de Cássia Mingardi Santiago 
208 Sueli Linguanotto Chiarle 
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209 Thiago França Shoegima 
210 Thomas Dirani Senna Calabrese 
211 Toshio Kimura 
212 Tsuyoshi Okihiro 
213 Valdir do Carmo  de Oliveira 
214 Vanderlena Abreu Lima 
215 Vera da Penha Silva 
216 Vera Sílvia Monduzzi Murano 
217 Victor Vettorazzo 
218 Vitor Martins Gonçalves 
219 Walter Costa Teixeira Pinto 
220 Walter Haddad 
221 Walter Pichi Junior 
222 Zuleica Ramos Tani 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



_______________________________________________________________________ 

141 
 

FUNCIONÁRIOS 

 

Nome 

ANDERSON DE JESUS 

CARMO ROBERTO DAS NEVES 

Cristiane Miranda Igarashi 

DEBORA DOS SANTOS NASCIMENTO 

DENISE QUINTANA 

EDOM ZERBINATO JUNIOR 

ELAINE APARECIDA BINATTI GALLEGO 

ELAINE CONCEICAO DOMINGOS 

ELIANA FEITOSA DE LIMA 

ELIANE DOS SANTOS LIMA 

Elisangela Lourdes de Jesus 

ELMA SUELY PEREIRA DA SILVA JESUS 

ERIKA ALVES DOS SANTOS 

EUTALIA MARIA DOS SANTOS NASCIMENTO 

FLAVIO AQUILINO DE MOURA 

JANETE ROJA HADAD 
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Nome 

JAQUELINE CHAVEZ CHAVEZ 

JOAO CARLOS BERNINI 

JOAO PONTES DE SOUZA FILHO 

JOELIA VIEIRA LOPES PORFIRIO 

KAZUKO ELIZABETE KUAZAQUI 

MARIA CONCEIÇÃO APARECIDA VAZ VIEIRA 

MARINA DE ALMEIDA MACHADO 

PIERRE PAUL GABRIEL VILLA VERDE 

RENAN SAMUEL DE OLIVEIRA 

RITA DE CASSIA LAURENTINO DOS SANTOS BATISTA 

SILVANA DE JESUS CARDOZO MAXIMO 

SIMONE ZERBINATO DIAS AFONSO 

SONIA ALDELIJA MACEDO SILVA 
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RECURSOS FÍSICOS 
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RECURSOS MATERIAIS 
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RECURSOS FINANCEIROS 

 

 

O Centro Paula Souza provém os recursos financeiros 
necessários para a remuneração de docentes, auxiliares de 
docentes, funcionários administrativos, despesas fixas como 
água, telefone, energia elétrica, intragov, bem como as custas 
de contratos de serviços terceirizados. 

Os demais Recursos Financeiros 2019 
são: 

  

      

1- Verbas de Adiantamento mensal 
enviada pelo CEETEPS: 

  R$ 61.650,00 

2-Programa Dinheiro Direto na Escola 
(PDDE): 

  R$ 33820,00 

3- Contribuições efetuadas por alunos e 
familiares à Associação de Pais e 
Mestres (APM): 

  RS 0,00 

4-Fundação de Apoio à Tecnologia 
(FAT) 

  R$ 18804,30 

        

Obs.: São de responsabilidade do Centro Paula Souza as 
despesas com as contas de água, luz, telefone, Intragov, como 
também a renumeração dos docentes e funcionários da Unidade 
Escolar. Nenhum desses itens incidem sobre os percentuais 
apresentados na tabela acima   
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SERVIÇOS TERCEIRIZADOS, COLEGIADOS, ORGANIZAÇÕES 
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INSTITUIÇÕES AUXILIARES 

 

DENOMINAÇÃO-CONSELHO DE ESCOLA 

 

DESCRIÇÃO-Ata de Conselho de Escola 

 

 

 

Aos vinte e cinco dias do mês de novembro do ano de dois mil e vinte, foi 
realizada a reunião de Recondução do grupo de Conselho de Escola com 
vigência até outubro de dois mil e vinte e hum. Esta recondução se dará com a 
manutenção dos membros atuais, exceto o representante de Pais e o 
representante dos Alunos que necessitam atualização para serem nomeados 
pelo diretor. Estiveram presentes José Antonio Gualimberti Salerno, Elaine 
Aparecida Perline, Evaristo Gonçalves de Oliveira, Elaine Viana Vaz Martins, 
Márcia Valentas Romera, Evaristo Fernandes Goes Filho, Alexandre Gonçalves 
Bressar, Alexandre Dias Afonso, Sandra Regina Palmieri, Rafael Judeikis, 
Zuleica Ramos  Tani e Fabiana Lucarelli Serrano. Não havendo nada mais a 
declarar, eu, Nilza Roberti Benites Chui, encerro esta Ata, ciente e de acordo 
com os demais presentes. 
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DENOMINAÇÃO- APM 

 

 

DESCRIÇÃO - Ata da Assembleia de Pais e Mestres 

 

Aos treze dias do mês de abril do ano de dois mil e vinte e hum reuniram-se junto 
ao Diretor da Etec Getúlio Vargas, o grupo Gestor da APM desta Unidade 
Escolar para que fosse apresentada à comunidade escolar a transição do grupo 
de 2020 para o de 2021. Assim, o diretor e o atual diretor executivo da APM 
Alexandre Dias Afonso discorreram sobre os cargos e perfis necessários a serem 
preenchidos. Vários professores se apresentaram e após diálogos, a distribuição 
ficou da seguinte forma: Diretor executivo – Alexandre G. Bressar; Vice-diretor 
Executivo – Zuleica R. Tani; Diretor de Patrimônio – Sergio S. Ferraz; Diretor 
Cultural e Social – Vanderlena A. Lima; Secretária Geral- Elisangela Lourdes de 
Jesus; Diretor Financeiro - Erivaldo Lopes de Aquino; Vice-diretor Financeiro- 
Domingos Altobello; Conselho Fiscal - Moacir; Alexandre Dias Afonso; Simone 
Zerbinato Dias Afonso. Estiveram presentes José Antonio Gualimberti Salerno, 
Sérgio Ferraz, Elaine Aparecida Perline, Alexandre Gonçalves Bressar, 
Vanderlena de Abreu Lima, Alexandre Dias Afonso, Sandra Regina Passoni, 
Alexandre Apuzzo, Zuleica Ramos Tani, Simone Zerbinatto , Elisangela Lourdes  
de Jesus, Vera Silvia Monduzzi, Ana Nilce Rodrigues, Patricia M. Fildimaqui, 
Marcia Reggiani Maia, Fabiana Lucarelli Serrano, Anita Solange Arone, Maria 
Izabel Giannichi, Enio Filoni, Debora Kalousdian, Patricia Penhas. Não havendo 
nada mais a declarar, eu, Nilza Roberti Benites Chui, encerro e assino esta Ata, 
juntamente com os demais presentes. 
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DENOMINAÇÃO- CIPA 

 

DESCRIÇÃO - ATA DA QUINTA REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO 
INTERNA DE PREVENÇÃO DE ACIDENTES – CIPA, DA ESCOLA TÉCNICA 
GETÚLIO VARGAS – GESTÃO 2020/2021.       

 

Aos dezenove nove dias do mês de fevereiro de dois mil e vinte um, às onze 
horas, reuniram-se através da plataforma Microsoft Teams, a Presidente Elaine 
Perline, os membros atuantes, Juan Carlos, Patrícia Mendes Fildimaque, Marisa 
Riyuzo, Maria Rosa, Leda Amado, Elma Suely, Renan Samuel de Oliveira  e o 
Diretor da U.E. Salerno para tratarmos de assuntos referentes a ações a serem 
tomadas pela CIPA no mês de Fevereiro. A Reunião foi iniciada pela Presidente 
Elaine Perline informando que cerca de 5 horas de HAE foram liberadas para a 
ETEC Getúlio Vargas afim de garantir a execução e fiscalização dos protocolos 
de higiene na unidade. Tais horas deverão ser preferencialmente designadas a 
membros da CIPA, no entanto, caso haja a indisponibilidade dos membros da 
CIPA em assumi-las, outros docentes da unidade poderão assumir. A Presidente 
Elaine perguntou aos membros docentes se haveria a possibilidade de algum 
dos membros atuantes assumir as horas de projeto, no entanto, todos os 
docentes possuem a carga máxima de aulas e a indisponibilidade de professores 
substitutos os impedem de assumir. Frente a isso, as horas de projeto serão 
oferecidas aos demais professores da Unidade de Ensino. Na sequência da 
reunião o grupo da CIPA discutiu uma forma de mapear os cursos que irão 
retornar com algumas aulas presenciais a partir do mês de março, bem como 
uma relação de professores que irão atuar, seus horários de aula e também as 
salas que pretendem atuar. Entende-se que a CIPA possuir estas informações 
facilitará a atuação do professor que assumir as horas de atividade, podendo ele 
atuar nos horários em que a escola receberá os alunos. A equipe da CIPA 
solicitou ao Diretor Salerno que realizasse uma consulta com os coordenadores 
de curso afim de verificar quais professores podem atuar em aulas práticas dos 
últimos módulos, conforme orientação vinda do Centro Paula Souza. Assim que 
esta lista for disponibilizada e o professor responsável pelo projeto for designado 
a CIPA poderá atuar juntamente, estabelecendo alguns protocolos e critérios 
para que o risco de contaminação seja reduzido durante este retorno. A lista 
deverá estar em mãos da CIPA para a reunião do próximo mês, assim, as 
providências poderão ser tomadas para os que irão retornar. O Diretor Salerno 
informou que iria passar a consulta ainda na mesma data para os coordenadores 
e que até o final do mês haveria uma posição. A Presidente Elaine perguntou se 
haveria alguma outra consideração a ser discutida, como não houve nenhuma 
nova manifestação, a reunião foi encerrada. 

São Paulo, 19 de Fevereiro de 2021. 
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PRESIDENTE DA CIPA: Elaine Aparecida Perline                        
_____________________________ 
 
VICE-PRESIDENTE DA CIPA: Juan Carlos Valentas Romera     
________________________________ 
 
SECRETARIA DA CIPA: Patrícia Mendes Fildimaque                
________________________________                            
 
Elma Suely P. Silva Jesus                         

__________________________________________________ 

Renam Samuel de Oliveira                    

___________________________________________________ 

Leda Maria Amado                                 

___________________________________________________ 

Maria Rosa Francischette Garcia        

____________________________________________________ 

Marisa Riyuzo                                         

____________________________________________________ 
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DENOMINAÇÃO- GRÊMIO ESTUDANTIL 

DESCRIÇÃO -Ata referente o dia 07/02/2020.  
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DESCRIÇÃO -Ata referente o dia 12/03/2021.  
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PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO 

 

 

 
Entrada principal pela Rua Clovis Bueno de Azevedo, 70-Ipiranga. 

 

MISSÃO 

 

Oferecer uma educação pública que auxilie na formação de 
pessoas autônomas e solidárias, e que promovam ações 
inovadoras com soluções para nossa comunidade de forma 
responsável priorizando a sustentabilidade ambiental. 

VISÃO                                                           

 

Ser reconhecida como uma unidade escolar de referência no 
bairro do Ipiranga, a partir de um modelo de processo de 
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aprendizagem com foco em resultados, imbuídos de uma prática 
pedagógica que prioriza a formação de técnicos 
comprometidos, competentes, empreendedores e munidos de 
princípios éticos e preparados para atuar de forma sustentável. 

 

CARACTERÍSTICAS REGIONAIS 

 

3 

 

A história do Ipiranga, desde o início, está associada aos 
deslocamentos entre a capital estadual e o litoral paulista. Devido ao 
posicionamento geográfico, a região era passagem obrigatória 
daqueles que, vindo do núcleo central da cidade, se dirigiam aos 
caminhos que permitiriam cruzar a Serra do Mar em direção 
à Baixada Santista. 

Isso fez com que o distrito entrasse para a história do Brasil ao se 
tornar cenário do evento em que dom Pedro I, vindo de uma de suas 
andanças pela cidade de Santos, decidiu proclamar a independência 
do Brasil, em uma de suas paradas às margens do riacho do Ipiranga. 

 
3 https://fotografiasaereas.com.br/imagem-aerea/museu-do-ipiranga-e-parque-da-independencia-sao-
paulo/ 
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O episódio ficou registrado no famoso quadro de Pedro Américo e na 
letra do Hino Nacional Brasileiro. 

Posteriormente, a inauguração da Estrada de Ferro Santos a Jundiaí, 
em 1867, permitiu que a região, até então um lugarejo nos arrabaldes 
da cidade de São Paulo, se integrasse definitivamente à malha da 
cidade. 

Também por causa da ferrovia o Ipiranga começou a ser 
caracterizado como um distrito industrial, já que muitas fábricas 
aproveitavam as facilidades proporcionadas pela proximidade com 
os trilhos que ligavam a cidade tanto com o litoral como com o interior 
para se estabelecerem na região. 

 

 

4 

A região próxima ao Rio Tamanduateí era tão caracterizada pelas 
indústrias, que os bondes e ônibus que para lá se dirigiam tinham, no 
letreiro, o título "Fábrica". A história do Ipiranga, desde o início, está 
associada aos deslocamentos entre a capital estadual e o litoral 
paulista. Devido ao posicionamento geográfico, a região era 
passagem obrigatória daqueles que, vindo do núcleo central da 
cidade, se dirigiam aos caminhos que permitiriam cruzar a Serra do 
Mar em direção à Baixada Santista. 

 
4 https://www.motoboycentro.com.br/zona-sul/motoboy-no-ipiranga/ 
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Isso fez com que o distrito entrasse para a história do Brasil ao se 
tornar cenário do evento em que dom Pedro I, vindo de uma de suas 
andanças pela cidade de Santos, decidiu proclamar a independência 
do Brasil, em uma de suas paradas às margens do riacho do Ipiranga. 
O episódio ficou registrado no famoso quadro de Pedro Américo e na 
letra do Hino Nacional Brasileiro. 

Posteriormente, a inauguração da Estrada de Ferro Santos a Jundiaí, 
em 1867, permitiu que a região, até então um lugarejo nos arrabaldes 
da cidade de São Paulo, se integrasse definitivamente à malha da 
cidade. 

Também por causa da ferrovia o Ipiranga começou a ser 
caracterizado como um distrito industrial, já que muitas fábricas 
aproveitavam as facilidades proporcionadas pela proximidade com 
os trilhos que ligavam a cidade tanto com o litoral como com o interior 
para se estabelecerem na região. 

A região próxima ao Rio Tamanduateí era tão caracterizada pelas 
indústrias, que os bondes e ônibus que para lá se dirigiam tinham, no 
letreiro, o título "Fábrica". 

Em 1935, foi inaugurada, pela antiga Companhia Telefônica 
Brasileira, a estação telefônica automática no Ipiranga (prefixo 3-0), 
que substituiu a antiga estação manual que operava no Cambuci. Em 
1954, a companhia ampliou a capacidade de terminais instalados de 
mil para 10 000, alterando o prefixo para 63. Sucessivos cortes de 
área deram origem a novas estações telefônicas na Vila 
Prudente, Vila Zelina, Vila Alpina e Casa Grande (a leste) e Anchieta, 
Patente, Liviero e Jardim da Saúde (a sul). Atualmente, as centrais 
instaladas na estação telefônica do Ipiranga totalizam cerca de 160 
000 terminais telefônicos. 

Em 1947, a inauguração da Rodovia Anchieta só viria reforçar essa 
vocação, trazendo uma nova leva de indústrias para a região. 

Paralelamente, a Rua Bom Pastor e Avenida Dom Pedro I ficaram 
caracterizadas por casarões de famílias abastadas e pela classe 
média que trabalhava nas fábricas ou em outros bairros de São 
Paulo. 

Enquanto isso, na Avenida Nazaré, que corria ao longo do topo da 
colina do Ipiranga, instituições de ensino ou caridade ligadas à Igreja 
Católica despontavam, ocupando parte do espaço. 

A partir dos anos 1970, por motivos principalmente econômicos, o 
Ipiranga começou a perder essas indústrias para outras regiões e 
outras cidades. Os espaços vacantes passaram a ser gradualmente 
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ocupados por comércio, serviços e, mais recentemente, por grandes 
empreendimentos residenciais. 

Atualmente, o distrito passou por um intenso desenvolvimento, com 
a construção das estações Alto do Ipiranga e Sacomã do metrô e 
uma grande especulação imobiliária, com a construção de diversos 
edifícios (verticalização), na maioria deles, residenciais. 

  

A verticalização fez com que as poucas casas do distrito se 
tornassem objeto de desejo e de especulação imobiliária e como 
consequência, ficassem altamente valorizadas. 

O metrô desenvolveu a mobilidade da região, fazendo com que os 
carros e motos, muitas vezes, sejam trocados por ele, ocasionando 
uma melhora no trânsito da região. 

Nos arredores do distrito, próximo à divisa com o município de São 
Caetano do Sul, está localizado o bairro de Vila Heliópolis, o qual 
deriva da favela de Heliópolis, a maior de São Paulo. A atual 
localização do distrito junto a algumas de suas cercanias (hoje, o 
distrito de Sacomã), era a antiga Heliópolis, porém, nos dias atuais, 
a área horizontal, carente e com falta de infraestrutura, foi reduzida 
em grande parte, ocasionando uma boa melhora na qualidade de 
vida do distrito, com a verticalização (urbanização) e regularização 
das áreas de risco. 

 

 
Entrada pela “Porta dos Leões” – Fachada central 
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CARACTERÍSTICAS DO CORPO DISCENTE 

 

Técnico em Administração 

 - Etim - alunos com idade entre 14 a 17 anos / público entre meninos 
e meninas é equilibrado. 

 - Modular Tarde - grande maioria alunos com idade de 16 anos, 
sendo que todos já cursaram o primeiro ano do ensino médio ou são 
concluintes do ensino médio, público equilibrado entre feminino e 
masculino, e buscam um caminho nos estudos para o mercado de 
trabalho. 

 

 

Técnico em Automação Industrial 

 - Etim - alunos com idade entre 14 a 17 anos / público masculino. 

- Novotec- alunos com idade entre 14 a 17 anos / 
público predominante masculino. 

 - Modular Noite – alunos maiores de idade, perfil 
predominantemente masculino.  Percentual predominante de alunos 
com ensino médio e alguns graduados em nível superior.  E grande 
maioria está inserido no mercado de trabalho. Optam pelo curso 
também para poder atuar na área.  

 

Técnico em Design de Interiores 

 - Etim - alunos com idade entre 14 a 17 anos / a maioria dos alunos   

 - Modular Tarde - grande maioria alunos com idade de 16 anos, 
sendo que todos já cursaram o primeiro ano do ensino médio 
ou  são  concluintes do ensino  médio, a maioria dos alunos são 
meninas, e tem grandes afinidades com desenhos e artes. 

 - Modular Noite - alunos maiores de idade, perfil dividido entre 
homens e mulheres. Concluintes de ensino médio e alguns 
graduados em nível superior. Optam pelo curso para atualização ou 
colocação no mercado de trabalho. 
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Técnico em Edificações 

 - Etim - alunos com idade entre 14 a 17 anos / público entre meninos 
e meninas é equilibrado. 

 - Modular Tarde - grande maioria alunos com idade de 16 
anos,sendo que todos já  cursaram o primeiro ano do 
ensino  médio  ou  são  concluintes do ensino  médio e buscam um 
caminho nos estudos para o mercado de trabalho. 

 - Modular Noite - alunos maiores de idade, perfil dividido entre 
homens e mulheres. Percentual predominante de alunos com ensino 
médio e alguns graduados em nível superior. Optam pelo curso 
para atualização ou colocação no mercado de trabalho. 

 

Técnico em Eletrônica 

 - Etim - alunos com idade entre 14 a 17 anos / público masculino. 

- Novotec - alunos com idade entre 14 a 17 anos / 
público predominante masculino. 

 - Modular Noite - alunos maiores de idade, perfil predominantemente 
masculino.  Percentual predominante de alunos com ensino médio e 
grande maioria está inserido no mercado de trabalho. Optam pelo 
curso também para poder atuar na área.  

 

Técnico em Eletrotécnica 

 - Etim - alunos com idade entre 14 a 17 anos / público masculino. 

 - Modular Noite - alunos maiores de idade, perfil predominantemente 
sendo que todos já cursaram o primeiro ano do ensino médio ou são 
concluintes do ensino ente masculino.  Percentual predominante de 
alunos com ensino médio e grande maioria está inserido no mercado 
de trabalho. Optam pelo curso também para poder atuar na área.   

 

Técnico em Mecânica 

 - Etim - alunos com idade entre 14 a 17 anos / público masculino. 

 - Modular Noite - alunos maiores de idade, perfil predominantemente 
masculino.  Percentual predominante de alunos com ensino médio e 
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grande maioria está inserido no mercado de trabalho. Optam pelo 
curso também para poder atuar na área.  

 

Técnico em Mecatrônica 

 - Etim - alunos com idade entre 14 a 17 anos / público masculino. 

 - Modular Tarde - grande maioria alunos com idade de 16 anos, 
sendo que todos já cursaram o primeiro ano do ensino médio 
ou  são  concluintes do ensino  médio, a maioria dos alunos são 
meninos 

 - Modular Noite - alunos maiores de idade, perfil predominantemente 
masculino.  Percentual predominante de alunos com ensino médio e 
grande maioria está inserido no mercado de trabalho. Optam pelo 
curso também para poder atuar na área.  

 

Técnico em Meio Ambiente 

 - Etim - alunos com idade entre 14 a 17 anos / público entre meninos 
e meninas é equilibrado. 

 - Modular Noite - alunos maiores de idade, perfil dividido entre 
homens e mulheres. Percentual predominante de alunos com ensino 
médio e alguns graduados em nível superior. Optam pelo curso 
para colocação no mercado de trabalho, a experiência de 
aprendizagem no curso é uma base para a graduação. 

 

Técnico em Nutrição e Dietética 

 - Etim - alunos com idade entre 14 a 17 anos / a maioria dos alunos 
são meninas. 

 - Modular Noite - turma dividida entre alunos menores e maiores de 
idade, a maioria dos alunos são mulheres. Percentual predominante 
de alunos com ensino médio e alguns graduados em nível superior. 
Optam pelo curso para atualização ou recolocação no mercado de 
trabalho. 
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Técnico em Química 

 - Etim - alunos com idade entre 14 a 17 anos / público entre meninos 
e meninas é equilibrado. 

 - Novotec- alunos com idade entre 14 a 17 anos / público entre 
meninos e meninas é equilibrado. 

 - Modular Tarde - grande maioria alunos com idade de 16 anos, 
médio, público equilibrado entre feminino e masculino, e buscam um 
caminho nos estudos para o mercado de trabalho. 

 - Modular Noite - alunos maiores de idade, perfil dividido entre 
homens e mulheres. Percentual predominante de alunos com ensino 
médio. Optam pelo curso para recolocação no mercado de trabalho, 
a experiência de aprendizagem no curso é uma base para a 
graduação. 

 

Técnico em Serviços Jurídicos  

- Novotec- alunos com idade entre 14 a 17 anos / público entre 
meninos e meninas é equilibrado. 

 

Técnico em Telecomunicações 

 - Modular Noite - alunos maiores de idade, perfil predominantemente 
masculino. Percentual predominante de alunos com ensino médio e 
alguns graduados em nível superior e grande maioria está inserido 
no mercado de trabalho. Optam pelo curso também para poder atuar 
na área.  

 

Especialista em Radiocomunicação 

Alunos maiores de idade, perfil predominantemente 
masculino.  Alguns graduados em nível superior e grande maioria 
está inserido no mercado de trabalho. Optam pelo curso também 
para poder atuar na área.  

 

 

 



_______________________________________________________________________ 

164 
 

Especialista em Gestão de Alimentos 

Alunos maiores de idade, perfil predominantemente misto.  Alguns 
graduados em nível superior e grande maioria está inserido no 
mercado de trabalho. Optam pelo curso também para poder atuar na 
área.  

 

 

Classe Descentralizada - EE ROLDÃO LOPES DE BARROS 

Técnico em Administração 

 - Modular Noite - alunos maiores de idade, perfil dividido entre 
homens e mulheres. Percentual predominante de alunos com ensino 
médio e alguns graduados em nível superior. Optam pelo curso para 
colocação no mercado de trabalho. 

 - Técnico Serviços Jurídicos 

Modular Noite - alunos maiores de idade, perfil dividido entre homens 
e mulheres. Percentual predominante de alunos com ensino médio e 
alguns graduados em nível superior. Optam pelo curso 
para colocação no mercado de trabalho. 
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AVALIAÇÃO DE CUMPRIMENTO DE METAS DO ANO ANTERIOR 

1) META - Aprimorar a transição do ensino presencial para o 
ensino remoto em até 50% 

Duração 1ANO 
 
Justificativa 
O fato de ser o ambiente de ensino remoto, desconhecido / 
subutilizado até então pela maioria dos docentes e a incorporação 
imediata de uma plataforma remota gerou, no primeiro semestre de 
2020, grande inquietude por parte dos mesmos, devido, 
principalmente, à insegurança e ao medo do novo, reações estas 
comuns e esperadas, vastamente analisadas pela psicologia e 
psicanálise. Vera Iaconelli, (psicanalista, mestre e doutora em 
Psicologia pela Universidade de São Paulo (USP), diretora do 
Instituto Gerar, autora de "O Mal-estar na Maternidade” e "Criar 
Filhos no Século XXI") fala da Educação em 2020: (extraído de 
https://novaescola.org.br/conteudo/19382/nao-temos-de-dar-conta-
de-tudo-porque-algumas-coisas-nao-sao-para-se-dar-conta-mesmo. 
Acesso em 11-09-2020) Os desafios enfrentados pelos educadores, 
especialmente os da rede pública, têm sido gigantescos. Eles estão 
sobrecarregados, fazendo uma tarefa para a qual não se 
prontificaram num primeiro momento e com resultados muito 
questionáveis porque o virtual não é para todos os alunos, tampouco 
para todos os professores. O esforço deles tem de ser valorizado - 
desde que não se espere que o resultado seja comparável ao que 
temos na sala de aula presencial. Temos de baixar um pouco as 
expectativas, respeitar as limitações dos alunos e de quem ensina e 
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fazer o que é possível. Quer dizer, fazer aquilo que cada um 
reconhece como algo que pode ser feito sem adoecer a si próprio e 
aos demais. Os professores estão, sim, em risco de sofrer com 
depressão, angústia, alcoolismo e uma série de outros males na 
tentativa de dar conta do impossível: fazer com que a escola seja 
normal no período totalmente anormal que vivemos hoje. É preciso 
haver uma conversa entre educadores, pais, alunos e instituições 
para redução de danos psíquicos de todos os envolvidos na 
Educação. Os educadores precisam ter como e com quem conversar 
sobre o que estão sentindo e passando e usar como meta o possível, 
não o idealizado. Se você idealiza e fantasia, você desiste. Então, 
vamos ver o que é possível fazer esse ano. Estamos vivendo um ano 
atípico. Essa não vai ser a forma de se fazer Educação nos próximos 
anos, é só por um período: 2020 é um ano que terá de ser recuperado 
ao longo dos próximos. Vamos pensar no que é exequível. Esses 
profissionais estão em casa com seus próprios filhos, que também 
têm aulas, enfrentando um estresse tremendo, têm que cuidar do 
serviço doméstico e das demandas profissionais. E tudo isso às 
vezes não tem hora para acabar, nunca toca o sinal na casa de quem 
está dando aulas a distância. Não temos de dar conta tudo porque 
algumas coisas não são para se dar conta mesmo. A gente tem que 
parar e pensar no que pode fazer e no que não dá, e negociar com a 
escola, com os pais, alunos e com a própria família. Na esfera 
pessoal, a escola trabalhou as competências socioemocionais com 
professores e alunos, exercitando a empatia, o autoconhecimento e 
a resiliência. Ao adentrarmos no segundo semestre de 2020, a 
inquietação inicial diminuiu e começou-se a pensar em estratégias 
para melhorar a qualidade do ensino remoto. Cabe aqui ressaltar as 
diferenças entre ensino remoto e EaD, segundo a empresa FAZ 
EDUCAÇÃO & TECNOLOGIA 
(https://www.fazeducacao.com.br/post/diferencas-educacao-remota-
online-e-ead. Acesso em 11-09-2020): "Educação online: termo mais 
abrangente para referir-se a aulas não presenciais, sejam elas 
remotas quanto à EaD Educação remota: as aulas podem ser 
gravadas, mas geralmente são ao vivo. A característica mais comum, 
no entanto, é que elas acontecem – ou são disponibilizadas – nos 
dias e horários em que aconteceriam as aulas presenciais. O material 
utilizado nessas aulas é elaborado pelo professor da disciplina, 
pensando nos alunos da turma, focados na necessidade do grupo 
(ou do indivíduo, em casos de aulas particulares). Por isso, o material 
é personalizado, com um plano de ensino próprio e um cronograma 
adaptado para a situação. Alunos e professores estão sempre 
interagindo nas aulas remotas, e é possível tirar dúvidas durante as 
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aulas ou por outros meios de comunicação. As avaliações finais 
também são personalizadas de acordo com o conteúdo visto nas 
aulas, considerando as condições dos professores e alunos. 
Educação a distância (EaD): a maioria das aulas é gravada, com 
apenas algumas videoconferências com o objetivo de tirar dúvidas. 
Em alguns casos, o curso é 100% gravado. Em vez de falar 
diretamente com o professor, esses cursos têm um tutor para quem 
mandar e-mail ou mensagens para tirar dúvidas. Os materiais são 
padronizados e produzidos em larga escala. Não há personalização 
de acordo com as necessidades do grupo. Por fim, as avaliações em 
EaD são padronizadas, feitas e corrigidas em larga escala. A 
educação remota, portanto, tem mais personalização e 
individualidade do que a educação a distância, por isso, a relação 
entre professores e alunos e a sociabilidade são aspectos muito 
importantes. As aulas remotas permitem que o professor continue 
com o projeto de ensino utilizado na sala de aula presencial. É 
possível, inclusive, aplicar metodologias ativas." Os valores e 
competências socioemocionais não poderão ser descartados, tendo-
se que continuar o trabalho iniciado no primeiro semestre, porém, 
somam-se agora, estratégias pedagógicas que deverão ser 
implementadas em conjunto para melhorarmos as habilidades 
docentes frente a essa nova realidade de ensino online de forma 
remota. Dessa forma, precisamos desenvolver: - oficinas com os 
docentes, em simulações de caráter pedagógico, para que estes 
possam experimentar o processo de aprendizagem, a fim de 
desenvolverem um olhar crítico diante de conteúdos apresentados 
de forma remota. O objetivo é fazer com que vivenciem uma sala de 
aula remota para que eles possam identificar quais práticas 
funcionam e quais não funcionam no ensino remoto; - capacitação 
técnica sobre a plataforma Teams, com exemplos práticos de 
recursos que podem ser utilizados, tornando as aulas mais atrativas 
para os discentes; - capacitações na esfera educacional, trazendo 
conteúdos que permeiam a atividade docente, como metodologias 
ativas remotas, avaliação remota, planos de aula, dentre outros. - 
capacitações em novos aplicativos que pode ser utilizados para 
melhorar o processo de ensino-aprendizagem, como quiz, kahoot!, 
ahaslides, formulários online, ampliando o "vocabulário tecnológico" 
dos docentes. - divulgação de debates, palestras, lives, webinar, 
fóruns sobre a educação e a saúde mental. Espera-se que, ao final 
do período, amplie-se em até 50% a experiência remota dos 
docentes e, consequentemente, dos discentes. 
 
Descrição 
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 O ensino remoto implantado em 2020 devido à pandemia ocasionou 
uma transição brusca no processo de continuidade de aulas, pois a 
experiência docente em excelência da Etec Getúlio Vargas tem em 
sua base o modo presencial de ensino. Planejar o processo 
educacional na forma remota neste momento é essencial para 
melhorar a qualidade do ensino. Frente a isso, deverá haver esforços 
da equipe gestora para garantir uma qualificação da equipe afim de 
conquistar um patamar superior no âmbito do ensino remoto. 
 
Resultado - Acreditamos termos alcançado esta transição do ensino 
presencial para o ensino remoto em até 50%. 
 
 

2) META - Aumentar o índice de promoção em 20% nos 
cursos técnicos modulares 
 

Duração 5 ANOS 
 
Justificativa 
Os dados de retenção nunca tiveram tamanha relevância como no 
final do ano de 2019 e início do ano de 2020, quando foi estipulada a 
meta da Supervisão Regional de aumentar ao final de 1 ano em 5% 
a promoção dos alunos dos cursos técnicos modulares.; contudo, o 
ano de 2020 pode ser considerado um ano atípico, já que, devido à 
pandemia da covid-19, toda a estrutura presencial precisou migrada 
para o ambiente virtual de ensino e aprendizagem, pois foi imposto o 
distanciamento social como medida preventiva ao corona vírus. 
Assim, todas as metas existentes até o momento precisaram ser 
revisadas. Preparados ou não, todos os envolvidos com a educação 
tiveram a necessidade de se aprimorar quanto ao conhecimento e 
desenvolvimento de habilidades tecnológicas para que o processo de 
educação continuasse. Muitos professores e alunos não dispunham 
de equipamentos, recursos tecnológicos e conhecimentos suficientes 
para que a mudança do ensino presencial para um ensino remoto 
ocorresse com tranquilidade. Os docentes, em sua maioria, 
conseguiram realizar a transição para o ambiente virtual; já dentre os 
discentes, pudemos perceber claramente a discrepância tecnológica 
em que se encontravam, pois muitos não dispunham dos recursos 
cognitivos e materiais para realizar a transição com tranquilidade. Os 
efeitos e consequências desta transição foram, em parte, 
minimizados pelo Centro Paula Souza, com a distribuição de chip de 
celular contendo a conexão com a internet, o que auxiliou parte dos 
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alunos; porém, outra parcela dos discentes não dispunha de 
equipamento para acompanhar as aulas no ambiente virtual. Diante 
disso, houve aumento do número de retenções, como podemos 
analisar nos números abaixo.  
 
Dispomos de dados de que a Etec Getúlio Vargas sofreu os efeitos 
da pandemia, pois muitos alunos não conseguiram acompanhar as 
aulas. Com isso, o número de retidos aumentou e, 
consequentemente o número de promovidos foi reduzido em quase 
10%, com uma queda expressiva de 171 alunos promovidos - de 
1758 promovidos o final do 2º semestre de 2019 passamos a apenas 
1587 ao final do 1º semestre de 2020. Assim, ao longo do segundo 
semestre de 2020, a expectativa aumenta, pois para cumprirmos a 
meta, 1846 alunos deverão ser promovidos ao final do segundo 
semestre, tomando como base o resultado de 2019. Monitorias tem 
sido feitas para alcançarmos o resultado esperado, mas, mesmo os 
discentes sabendo que o início do segundo semestre seria de forma 
remota, muitos não possuem equipamento ou conexão adequados 
para manter a autodisciplina do acompanhamento às aulas. A 
entrega de chip de celular proporcionado pelo Centro Paula Souza 
tem sido feita na escola semanalmente, porém, ainda assim temos 
alunos com dificuldades de recursos tecnológicos para acompanhar 
as aulas. Esforços tem sido feitos diante deste contexto para 
arrecadar recursos tecnológicos e auxiliar os alunos a concluírem 
seus estudos de forma remota. 
 
Resultado – não alcançado. 
 

3) META - Reduzir em 10% a evasão dos Cursos Técnicos 
Modulares Tarde/ Noite e redução em 5% dos cursos 
ETIMS, devido à pandemia. 
 

Duração 4 ANOS 
 
Justificativa 
Verificamos que no primeiro semestre de 2019 já havia ocorrido 
queda na evasão, evidenciando a taxa de 8,19%. No segundo 
bimestre, a taxa de evasão foi de 5,69% nas turmas foco do projeto 
que, em comparação com os dados anteriores, na casa de 16%, 
pode-se concluir que a redução foi de cerca de 300%, quando se 
compara à porcentagem inicial. 
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Dentre os últimos semestres de 2018, 2019, pode-se observar que o 
1º semestre de 2020 foi o melhor semestre, com as menores perdas 
percentuais.  
Algumas das justificativas de abandono: 
-Desmotivação em função do descompasso entre expectativa do 
aluno e realidade do curso; 
-Desconhecimento sobre o curso; 
-Não se identifica com o curso escolhido ou não tem interesse pela 
habilitação; 
- Dificuldade em conciliar escola com trabalho e/ou outros cursos; 
- Dificuldade em ir às aulas - reside distante da Escola; 
- Dificuldade no relacionamento interpessoal com alunos e/ou 
professores; 
- Dificuldades em acompanhar o curso/ baixo desempenho no curso; 
- Falta de Professores para determinados componentes curriculares; 
- Horário mais compatível a necessidade do aluno trabalhador; 
- Ingresso em Instituição de ensino superior; 
- Ingresso em Serviço Militar; 
- Mudança de endereço (residência ou transferência no trabalho); 
- Mudança para outro estado da federação ou outro país. 
 
 
Pode-se verificar que a maior causa de perdas é a dificuldade de 
conciliação entre trabalho e estudos, seguido de desmotivação entre 
expectativa e realidade / identificação com o curso.  
 
 
Resultado – A Meta foi praticamente atingida em 100%.  
 
Descrição 
 
A proposta daqui para frente é desenvolver métodos e técnicas que 
habilitem o aluno de forma a conciliar o trabalho com os estudos, e  
detalhar nas aulas iniciais de cada módulo informações pertinentes 
ao curso e ao módulo específico, para que os alunos compreendam 
o que verão ao longo do semestre. 
 

4) META - Alcançar redução de 25% de alunos com PPS , 
sobre resultados iniciais de 2018 

Duração 3 anos 

Justificativa 
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Tomando-se o final do ano de 2018 como base para o número de 
partida de redução de Progressões parciais, nos cursos com grade 
anual, como Etim e Ensino Médio, temos a seguinte divisão, que 
demonstra não só a quantidade de alunos com PP, mas também 
quantas PPs existem por sala: O sistema NSA foi utilizado para 
obtermos os dados referentes a número de matriculados, e as atas 
de conselhos finais foram a base para determinar a quantidade de 
PPs por série. É importante ressaltar que as terceiras séries não 
possuem Progressões Parciais nesta metodologia, que, ao final da 
terceira série, caso o aluno não tenha conseguido eliminar a PP, este 
aluno será retido. O cálculo de alunos retidos faz parte de outra meta. 
Assim, aqui foram utilizados apenas os dados de Progressões 
Parciais após o Conselho Final de cada ano, ou seja, o aluno será 
promovido e levará este número expresso na série atual para a 
próxima série.  

Na comparação de dados, pode-se observar que: - nos Cursos 
Técnicos Modulares houve aumento de número de alunos (aumento 
de 34%)e número de PPs (aumento de 35%) , bem como na 
quantidade de PPs por aluno (aumento de 5%); - já nos cursos de 
Ensino Médio e Etim, apesar da quantidade de número de PP por 
aluno ter diminuído, houve um aumento muito grande do número de 
alunos com PP, na ordem de 308%, além de aumento de 296% do 
número de PPs. A quantidade de PPs do ano/base foi de 196 nos 
modulares e 117 nos cursos de Ensino Médio/Etim, totalizando 313 
Progressões Parciais. A meta ao final de três anos, ou seja, 
terminando em dezembro de 2021, é a redução de 25%, ou seja, 
redução de 79 PPs, chegando em 234 PPs apenas. Neste momento 
(segundo semestre do 2020) estamos atualmente com 613 
Progressões Parciais, muito distantes, portanto, da meta de 234 PPs. 
Os dados mais alarmantes encontram-se no Etim/ Ensino Médio, e 
os dados foram coletados no Conselho Final (dezembro/2019) e 
subiram de forma alarmante independentemente da pandemia. A 
partir deste diagnóstico levantado, passa a ser importante o 
levantamento de informações sobre quais componentes tiveram 
maior volume de PPs e se houve troca de professores que ministram 
estes componentes de 2018 para 2019, já que o volume triplicou. 

Descrição 



_______________________________________________________________________ 

172 
 

A unidade tem como meta reduzir a cada ano o percentual de alunos 
com PPs. Dessa forma, através de estratégias desenvolvidas por 
Docentes, Coordenadores de Curso, Coordenação Pedagógica e 
Direção, para que em 2020 a quantidade de alunos do ETIM/ Ensino 
Médio (base para cálculo dos anos anteriores) tenha uma redução de 
25% em relação a 2019. Esforços estão sendo realizados para se 
instituir uma nova sistemática de atividades no desenvolvimento das 
PPs. 

Resultado – Não alcançado. 

 

     5 )META - Melhorar a infraestrutura tecnológica na unidade 
escolar implantada pelo Microsoft Teams 
 
Duração 2anos 
 
Justificativa 
A Etec Getúlio Vargas, ao longo deste período de aulas remotas, 
identificou alguns obstáculos para correta implantação e utilização da 
plataforma que, neste momento, dificultam o atendimento ao anseio 
da comunidade acadêmica:  
1. Dificuldades para gravação das aulas - há uma instabilidade, pois 
muitas vezes a gravação é apenas parcial, diferentemente do 
objetivo do docente e, ora, o professor não consegue baixar em seu 
equipamento para subir ao MS Stream, ora os alunos não 
conseguem baixar ou ter acesso ao vídeo da aula;  
2. Após realizar uma publicação, o corpo docente encontra 
dificuldade de editar caso haja erro de digitação por exemplo e, 
havendo a necessidade de excluir, não é mais possível.  
3. Em alguns casos observou-se o aparecimento de uma segunda 
sala durante as aulas; os alunos "atrasados" acabam entrando na 
sala errada que depois desaparece; 
 4. Muitas vezes o professor marca uma vídeo chamada e durante a 
aula não consegue escrever no chat, pois aparece a informação de 
que não faz parte da equipe. Isso também ocorre com alunos;  
5. O TEAMS está fechando durante a aula. Acontece com alunos e 
professores. 
6. Abertura de canal na sala de aula e de postagem de arquivos e ou 
tarefas: durante o processo de postagem o sistema informa que foi 
realizado com sucesso, mas quando abre a sala novamente não 
encontra a postagem, ou não permite fazer a tarefa (abertura de 
canal/tarefa/postagem de arquivo).  
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7. Falta de acesso a componentes curriculares pois não constava 
professor atribuído àquela sala de aula no momento em que as 
equipes foram criadas. Atualmente, ninguém consegue acessar e 
não conseguimos ministrar as aulas no local correto  
8. Seria importante que o professor recebesse um feedback de quais 
alunos baixaram os vídeos, devido a questões de exposição, 
imagem, etc., uma vez que o botão "baixar" aparece para eles.  
9. Aumentou a quantidade de vezes em que é necessário desligar 
tudo, esperar cerca de 20 minutos para voltar, depois que o sistema 
trava.  
10. Alguns professores não conseguem marcar reuniões em uma das 
turmas, nem postar. Aparece a mensagem "você está com o 
microfone desligado", porém, não faz sentido.  
11. Alunos que ainda estão sendo chamados para realizar matrícula: 
não conseguem entrar em aula e nós não conseguimos chamá-los.  
12. Problemas rotineiros: aluno consegue retirar outros membros da 
equipe, aluno consegue ver o botão de gravação e interromper ou 
iniciar a gravação. Estes inconvenientes estão ligados à política de 
atribuições de privilégios, porém, não temos acesso a isso.  
13. É necessário compreender os níveis de atribuições de privilégios 
aos usuários do Teams para que possamos gerenciar a plataforma 
internamente: nem sempre os professores possuem o acesso que 
deveriam e várias vezes encontramos alunos com privilégios que se 
assemelham aos dos professores, que está ligado pela atribuição das 
políticas e que cabe aos gestores. No NSA, conhecemos o sistema 
de política de usuários, pois nos fornece ferramentas para determinar 
o menu de administração em todos os cargos da escola e utilizamos 
isso em 4 níveis. Simples e fácil de atribuir.  
14. Caso não seja possível fornecer este tipo de informação (item 13) 
à Etec de forma indiscriminada, poderia ser habilitado por um 
período, por exemplo: 1 semana após o término do período de 
inclusão de novos alunos no semestre, para que conferíssemos os 
privilégios de docentes, administrativos e gestão. Na sequência o 
sistema seria fechado. 
 Estas situações colocadas acima merecem uma reflexão junto ao 
Centro Paula Souza, pois implica uma política que abrange não só a 
GV, mas também pode-se entender ser tangível a outras Etecs, 
inclusive, havendo a inclusão de novas condutas de utilização e 
gestão da plataforma diferentes das elencadas aqui.  
O planejamento estratégico de aprimoramento da infraestrutura na 
Etec Getúlio Vargas está subordinado à política da parceria entre o 
Centro Paula Souza e a Microsoft Teams e compreendemos que 
novas políticas poderão ser implementadas ao longo dos próximos 



_______________________________________________________________________ 

174 
 

anos. Em uma atitude visionária, portanto, temos como pilares de 
desenvolvimento: - normas internas de utilização, de forma detalhada 
ao corpo docente, sobre as diversas opções que a ferramenta 
oferece em termos de recursos pedagógicos; - definições de 
procedimentos de operacionalização da ferramenta, relacionando o 
tipo de recurso encontrado na plataforma, o objetivo do recurso e seu 
alcance; - readequação de tarefas, rotinas e permissões alteradas 
devido à atividade remota, como por exemplo a estruturação do setor 
Orientação Educacional em ambiente virtual; - automatização de 
processos para atingir maior número de alunos em menor tempo, ao 
aperfeiçoar a comunicação efetiva. - criação de um "novo normal" 
pós pandemia, por entender que a ferramenta poderá ser 
incorporada ao cotidiano da Unidade Escolar após o retorno 
presencial gradativo. Espera-se, com isso, uma familiarização maior 
do ambiente virtual tanto para docentes quanto para discentes, uma 
resposta mais eficaz à comunidade escolar e, assim, ampliação dos 
conhecimentos tecnológicos pela comunidade acadêmica. 
 
Descrição 
 
A tecnologia remota implantada em 2020 com a plataforma Teams, 
devido à pandemia, ocasionou uma mudança brusca no processo de 
continuidade de aulas, pois a experiência docente em excelência da 
Etec Getúlio Vargas tem em sua base o modo presencial de ensino. 
Houve a necessidade urgente de aprendizagem de todos os 
envolvidos - alunos, professores, administrativos e coordenação, 
para darmos continuidade às aulas. Compreendemos que a 
alteração foi urgente para que pudéssemos continuar a prestar 
serviços à comunidade, porém, também entendemos que a retomada 
da forma presencial não ocorrerá de forma rápida mas sim de forma 
gradativa, portanto, lenta e gradual. Sob este aspecto, entendemos 
que a ferramenta Teams ainda irá perdurar por mais alguns anos e é 
a partir desse ponto de vista que esta meta é essencial para a 
melhoria do processo ensino-aprendizagem. 
 
Resultados – não alcançados. 
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INDICADORES 

PRODESP -Etec Getúlio Vargas- Sede 

Por meio do sistema de Processamento de Dados do Estado de São Paulo - 
PRODESP, as Unidades Escolares do Centro Paula Souza informam à 
Secretaria da Educação do Governo, o número de alunos matriculados, segue 
abaixo resultado do ano de 2020. 

 

1SEM2020 2SEM2020 1SEM2021 1SEM2020 2SEM2020 1SEM2021 1SEM2020 2SEM2020 1SEM2021

TODAS Módulo Turma Matricul. Total Cursando Perda

ENSINO MÉDIO 1ª SÉRIE TURMA A 35 35 35 35 35 33 0% 0% 5,71%

2ª SÉRIE TURMA A 36 36 35 36 36 34 0% 0% 2,86%

3ª SÉRIE TURMA A 31 31 35 30 30 35 3,23% 3,23% 0%

Total do Curso: 102 102 105 101 101 102 0,98% 0,98% 2,86%

ENSINO MÉDIO COM HABILITAÇÃO 
PROFISSIONAL DE TÉCNICO EM 

1ª SÉRIE TURMA A 35 35 38 35 35 38 0% 0% 0%

2ª SÉRIE TURMA A 0 0 32 0 0 32 0 0 0%

Total do Curso: 35 35 70 35 35 70 0% 0% 0%

ENSINO MÉDIO COM HABILITAÇÃO 
PROFISSIONAL DE TÉCNICO EM 

1ª SÉRIE TURMA A 35 35 35 35 35 35 0% 0% 0%

2ª SÉRIE TURMA A 0 0 24 0 0 23 0 0 4,17%

Total do Curso: 35 35 59 35 35 58 0% 0% 1,69%

ENSINO MÉDIO COM HABILITAÇÃO 
PROFISSIONAL DE TÉCNICO EM 

1ª SÉRIE TURMA A 35 35 36 35 35 34 0% 0% 5,56%

2ª SÉRIE TURMA A 0 0 32 0 0 32 0 0 0%

Total do Curso: 35 35 68 35 35 66 0% 0% 2,94%

ENSINO MÉDIO COM HABILITAÇÃO 
PROFISSIONAL DE TÉCNICO EM 

1ª SÉRIE TURMA A 38 38 34 38 38 34 0% 0% 0%

2ª SÉRIE TURMA A 0 0 37 0 0 37 0 0 0%

Total do Curso: 38 38 71 38 38 71 0% 0% 0%

TÉCNICO EM ADMINISTRAÇÃO 
INTEGRADO AO ENSINO MÉDIO

1ª SÉRIE TURMA A 36 36 39 34 34 36 11,11% 11,11% 7,69%

2ª SÉRIE TURMA A 38 38 36 36 36 36 5,26% 5,26% 0%

3ª SÉRIE TURMA A 32 32 32 32 32 32 0% 0% 0%

Total do Curso: 106 106 107 102 102 104 5,66% 5,66% 2,8%

TÉCNICO EM AUTOMAÇÃO 
INDUSTRIAL INTEGRADO AO ENSINO 

2ª SÉRIE TURMA A 35 35 0 33 33 0 5,71% 5,71% 0

3ª SÉRIE TURMA A 22 22 32 22 22 32 0% 0% 0%

Total do Curso: 57 57 32 55 55 32 3,51% 3,51% 0%

TÉCNICO EM DESIGN DE INTERIORES 
INTEGRADO AO ENSINO MÉDIO

1ª SÉRIE TURMA A 35 36 35 35 36 35 0% 0% 0%

2ª SÉRIE TURMA A 34 34 34 34 34 34 0% 0% 0%

3ª SÉRIE TURMA A 32 32 36 32 32 35 0% 0% 2,78%

Total do Curso: 101 102 105 101 102 104 0% 0% 0,95%

TÉCNICO EM EDIFICAÇÕES 
INTEGRADO AO ENSINO MÉDIO

1ª SÉRIE TURMA A 35 35 35 35 35 35 0% 0% 0%

2ª SÉRIE TURMA A 36 36 33 36 36 33 0% 0% 0%

3ª SÉRIE TURMA A 34 34 36 34 34 36 0% 0% 0%

Total do Curso: 105 105 104 105 105 104 0% 0% 0%

TÉCNICO EM ELETRÔNICA 
INTEGRADO AO ENSINO MÉDIO

1ª SÉRIE TURMA A 35 35 36 35 35 36 0% 0% 0%

2ª SÉRIE TURMA A 37 37 35 35 35 35 5,41% 5,41% 0%

3ª SÉRIE TURMA A 32 32 36 31 31 32 3,13% 3,13% 11,11%

Total do Curso: 104 104 107 101 101 103 2,88% 2,88% 3,74%

TÉCNICO EM ELETROTÉCNICA 
INTEGRADO AO ENSINO MÉDIO

1ª SÉRIE TURMA A 37 37 35 36 36 35 2,7% 2,7% 0%

2ª SÉRIE TURMA A 33 33 31 32 32 30 3,03% 3,03% 3,23%

3ª SÉRIE TURMA A 33 33 32 33 33 30 0% 0% 6,25%

Total do Curso: 103 103 98 101 101 95 1,94% 1,94% 3,06%

TÉCNICO EM MECÂNICA INTEGRADO 
AO ENSINO MÉDIO

1ª SÉRIE TURMA A 35 35 36 35 35 36 0% 0% 0%

2ª SÉRIE TURMA A 31 31 34 30 30 34 3,23% 3,23% 0%

3ª SÉRIE TURMA A 36 36 31 36 36 30 0% 0% 3,23%

Total do Curso: 102 102 101 101 101 100 0,98% 0,98% 0,99%

TÉCNICO EM MECATRÔNICA 
INTEGRADO AO ENSINO MÉDIO

1ª SÉRIE TURMA A 37 37 35 36 36 34 2,7% 2,7% 2,86%

2ª SÉRIE TURMA A 35 35 33 35 35 32 0% 0% 3,03%

3ª SÉRIE TURMA A 34 34 36 34 34 36 0% 0% 0%

Total do Curso: 106 106 104 105 105 102 0,94% 0,94% 1,92%

TÉCNICO EM MEIO AMBIENTE 
INTEGRADO AO ENSINO MÉDIO

1ª SÉRIE TURMA A 35 35 36 34 34 33 2,86% 2,86% 8,33%

2ª SÉRIE TURMA A 33 33 33 32 32 33 3,03% 3,03% 0%

3ª SÉRIE TURMA A 35 35 32 34 34 32 2,86% 2,86% 0%

Total do Curso: 103 103 101 100 100 98 2,91% 2,91% 2,97%

TÉCNICO EM NUTRIÇÃO E DIETÉTICA 
INTEGRADO AO ENSINO MÉDIO

1ª SÉRIE TURMA A 35 35 35 35 35 32 0% 0% 8,57%

2ª SÉRIE TURMA A 34 35 37 31 32 37 8,82% 8,57% 0%

3ª SÉRIE TURMA A 35 35 28 35 35 28 0% 0% 0%

Total do Curso: 104 105 100 101 102 97 2,88% 2,86% 3%

TÉCNICO EM QUÍMICA INTEGRADO 
AO ENSINO MÉDIO

1ª SÉRIE TURMA A 39 39 36 36 36 35 7,69% 7,69% 2,78%

2ª SÉRIE TURMA A 35 35 33 35 35 32 0% 0% 3,03%

3ª SÉRIE TURMA A 33 33 33 33 33 33 0% 0% 0%

Total do Curso: 107 107 102 104 104 100 2,8% 2,8% 1,96%

Total: 1343 1345 1434 1320 1322 1406 1,59% 1,59% 1,81%

CURSANDO

MATRICULADOS TOTAL CURSANDO
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98,36% 98,36% 98,05%

1,64% 1,64% 1,95%

2019 2020 2021

Permanência de alunos de Ensino Médio, Etim e 
Novotec segundo o número total de matriculados 

nos últimos três anos letivos. São Paulo, 2021.

PERMANECEM NO CURSO DESCONTINUARAM O CURSO



_______________________________________________________________________ 

177 
 

 

1SEM2020 2SEM2020 1SEM2021 1SEM2020 2SEM2020 1SEM2021 1SEM2020 2SEM2020 1SEM2021

TODAS Módulo Turma Matricul. Total Cursando Perda Perda Perda

TÉCNICO EM ADMINISTRAÇÃO 1º MÓDULO TURMA A 42 43 44 40 40 40 4,76% 6,98% 9,09%

1º MÓDULO TURMA E 41 41 38 40 41 37 2,44% 0% 2,63%

2º MÓDULO TURMA A 38 32 37 37 32 37 2,63% 0% 0%

2º MÓDULO TURMA E 38 35 32 36 33 31 5,26% 5,71% 3,13%

3º MÓDULO TURMA A 33 42 31 32 42 29 3,03% 0% 6,45%

3º MÓDULO TURMA E 37 31 31 37 29 30 0% 6,45% 3,23%

Total do Curso: 229 224 213 222 217 204 3,02% 3,19% 4,09%

TÉCNICO EM AUTOMAÇÃO 
INDUSTRIAL

1º MÓDULO TURMA A 40 40 40 40 39 39 0% 2,5% 2,5%

2º MÓDULO TURMA A 31 48 52 28 41 34 9,68% 14,58% 34,62%

3º MÓDULO TURMA A 24 22 20 24 22 18 0% 0% 10%

4º MÓDULO TURMA A 0 17 12 0 17 12 0 0% 0%

Total do Curso: 95 127 124 92 119 103 2,42% 4,27% 11,78%

TÉCNICO EM DESIGN DE INTERIORES 1º MÓDULO TURMA A 39 41 41 39 40 39 0% 2,44% 4,88%

1º MÓDULO TURMA B 42 42 40 40 37 40 4,76% 11,9% 0%

2º MÓDULO TURMA A 37 39 41 34 38 32 8,11% 5,13% 21,95%

2º MÓDULO TURMA B 37 42 45 32 36 37 13,51% 14,29% 17,78%

3º MÓDULO TURMA A 31 31 38 28 28 37 9,68% 9,68% 2,63%

3º MÓDULO TURMA B 34 32 31 32 30 29 5,88% 6,25% 6,45%

Total do Curso: 220 227 236 205 209 214 6,99% 8,28% 8,95%

TÉCNICO EM EDIFICAÇÕES 1º MÓDULO TURMA A 41 44 44 41 39 40 0% 11,36% 9,09%

1º MÓDULO TURMA B 40 44 47 40 38 38 0% 13,64% 19,15%

2º MÓDULO TURMA A 38 39 39 34 36 32 10,53% 7,69% 17,95%

2º MÓDULO TURMA B 41 38 39 40 36 32 2,44% 5,26% 17,95%

3º MÓDULO TURMA A 36 32 31 33 30 31 8,33% 6,25% 0%

3º MÓDULO TURMA B 38 46 31 36 36 29 5,26% 21,74% 6,45%

Total do Curso: 234 243 231 224 215 202 4,43% 10,99% 11,77%

TÉCNICO EM ELETRÔNICA 1º MÓDULO TURMA B 0 40 40 0 39 35 0 2,5% 12,5%

2º MÓDULO TURMA B 0 0 28 0 0 27 0 0 3,57%

3º MÓDULO TURMA B 29 0 0 28 0 0 3,45% 0 0

4º MÓDULO TURMA B 17 28 0 17 27 0 0% 3,57% 0

Total do Curso: 46 68 68 45 66 62 0,86% 1,52% 4,02%

TÉCNICO EM ELETROTÉCNICA 1º MÓDULO TURMA A 41 41 40 40 40 38 2,44% 2,44% 5%

1º MÓDULO TURMA B 0 44 38 0 39 37 0 11,36% 2,63%

2º MÓDULO TURMA A 33 41 41 33 41 40 0% 0% 2,44%

2º MÓDULO TURMA B 0 0 40 0 0 39 0 0 2,5%

3º MÓDULO TURMA A 40 37 40 31 36 40 22,5% 2,7% 0%

4º MÓDULO TURMA A 23 26 26 23 26 25 0% 0% 3,85%

4º MÓDULO TURMA B 25 0 0 25 0 0 0% 0 0

Total do Curso: 162 189 225 152 182 219 3,56% 2,36% 2,35%

TÉCNICO EM MECÂNICA 1º MÓDULO TURMA A 41 34 30 39 34 29 4,88% 0% 3,33%

2º MÓDULO TURMA A 38 34 42 38 34 41 0% 0% 2,38%

3º MÓDULO TURMA A 32 32 31 31 32 31 3,13% 0% 0%

4º MÓDULO TURMA A 35 27 36 35 27 36 0% 0% 0%

Total do Curso: 146 127 139 143 127 137 2,00% 0,00% 1,43%

TÉCNICO EM MECATRÔNICA 1º MÓDULO TURMA A 40 35 35 40 33 35 0% 5,71% 0%

1º MÓDULO TURMA B 42 42 41 40 39 40 4,76% 7,14% 2,44%

2º MÓDULO TURMA A 37 43 36 34 39 31 8,11% 9,3% 13,89%

2º MÓDULO TURMA B 42 49 43 36 40 41 14,29% 18,37% 4,65%

3º MÓDULO TURMA A 35 33 31 31 32 28 11,43% 3,03% 9,68%

3º MÓDULO TURMA B 42 35 38 37 32 36 11,9% 8,57% 5,26%

4º MÓDULO TURMA A 30 30 17 30 30 13 0% 0% 23,53%

4º MÓDULO TURMA B 31 32 23 31 31 23 0% 3,13% 0%

Total do Curso: 299 299 264 279 276 247 6,31% 6,91% 7,43%

TÉCNICO EM MEIO AMBIENTE 1º MÓDULO TURMA A 45 41 42 41 37 35 8,89% 9,76% 16,67%

2º MÓDULO TURMA A 38 44 31 37 38 30 2,63% 13,64% 3,23%

3º MÓDULO TURMA A 33 32 40 33 31 34 0% 3,13% 15%

Total do Curso: 116 117 113 111 106 99 3,84% 8,84% 11,63%

TÉCNICO EM NUTRIÇÃO E DIETÉTICA 1º MÓDULO TURMA B 41 40 41 41 40 40 0% 0% 2,44%

2º MÓDULO TURMA B 37 39 37 36 37 34 2,7% 5,13% 8,11%

3º MÓDULO TURMA B 35 32 32 35 32 32 0% 0% 0%

Total do Curso: 113 111 110 112 109 106 0,90% 1,71% 3,52%

TÉCNICO EM NUTRIÇÃO E DIETÉTICA - 
JOVEM TÉCNICO

1º MÓDULO TURMA A 0 0 35 0 0 35 0 0 0%

Total do Curso: 0 0 35 0 0 35 0 0 0%

TÉCNICO EM QUÍMICA 1º MÓDULO TURMA B 53 56 43 40 37 39 24,53% 33,93% 9,3%

2º MÓDULO TURMA B 42 37 40 41 33 35 2,38% 10,81% 12,5%

3º MÓDULO TURMA A 38 0 0 34 0 0 10,53% 0 0

3º MÓDULO TURMA B 37 39 33 36 35 33 2,7% 10,26% 0%

4º MÓDULO TURMA A 29 30 0 26 30 0 10,34% 0% 0

4º MÓDULO TURMA B 31 30 24 30 29 20 3,23% 3,33% 16,67%

Total do Curso: 230 192 140 207 164 127 8,95% 9,72% 6,41%

TÉCNICO EM SERVIÇOS JURÍDICOS 1º MÓDULO TURMA B 44 40 40 40 40 39 9,09% 0% 2,5%

2º MÓDULO TURMA B 33 37 34 33 37 33 0% 0% 2,94%

3º MÓDULO TURMA B 32 31 27 30 31 27 6,25% 0% 0%

Total do Curso: 109 108 101 103 108 99 5,11% 0,00% 1,81%

TÉCNICO EM TELECOMUNICAÇÕES 1º MÓDULO TURMA A 36 41 34 36 41 27 0% 0% 20,59%

2º MÓDULO TURMA A 30 22 36 28 21 31 6,67% 4,55% 13,89%

3º MÓDULO TURMA A 38 33 25 37 33 24 2,63% 0% 4%

Total do Curso: 104 96 95 101 95 82 3,10% 1,52% 12,83%

Total: 2103 2128 2094 1996 1993 1936 3,68% 4,24% 6,29%

CURSANDO

MATRICULADOS PERDATOTAL CURSANDO
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94,73% 93,66% 92,45%

5,27% 6,34% 7,55%

1sem2020 2sem2020 1sem2021

Permanência de alunos dos cursos modulares noturno 
segundo o número total de matriculados, nos últimos 

três semestres letivos. São Paulo, 2021. 

PERMANECEM NO CURSO DESCONTINUARAM O CURSO

96,36% 95,49% 94,75%

3,64% 4,51% 5,25%

1sem2020 2sem2020 1sem2021

Permanência de alunos da Etec Getúlio Vargas
segundo o número total de matriculados nos últimos 

três semestres letivos. São Paulo, 2021.

PERMANECEM NO CURSO DESCONTINUARAM O CURSO
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GDAE 

A Gestão Dinâmica de Administração Escolar, ou simplesmente, GDAE, é um 
portal online de integração entre professores, pais e alunos, do estado de São 
Paulo com a secretária de Educação. Este órgão foi criado para unir as 
informações do Estado de São Paulo e facilitar o acesso a dados como a 
disponibilidade das escolas, matrículas, classes e alunos da rede estadual. Além 
de pais, alunos e professores poderem acompanhar o boletim online, histórico 
escolar, frequência e escolas em que o aluno já estudou. Nas tabelas a seguir, 
constam os números de alunos concluintes referente ao período de 2020. 
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DEMANDA POR CURSO 

Pode-se verificar abaixo a demanda por curso da Sede e da CD Extensão EE 
Roldão: 

 

 

 

 

1º sem 
2019

DEMANDA VAGAS
2º sem 
2019

DEMANDA VAGAS
1º sem 
2020

DEMANDA VAGAS
2º sem 
2020

DEMANDA VAGAS
1º sem 
2021

DEMANDA VAGAS

Administração (ETIM) 385 11,00 35 35 310 8,86 35 267 7,63 35
Administração (Modular) 141 3,53 40 124 3,10 40 112 2,80 40 81 2,03 40 94 2,35 40
Administração (Remanesc) 2 7
Automação (ETIM) 70 2,00 35 35
Automação (M-Tec) 85 2,43 35 79 2,26 35
Automação (Modular) 62 1,55 40 66 1,65 40 74 1,85 40 37 0,93 40 61 1,53 40
Desenvolvimento de Sistemas 209
Design (ETIM) 303 8,66 35 35 267 7,63 35 255 7,29 35
Design (Modular Noite) 175 4,38 40 95 2,38 40 144 3,60 40 115 2,88 40 123 3,08 40
Desing (Modular Tarde) 98 2,45 40 95 2,38 40 104 2,60 40 74 1,85 40 97 2,43 40
Edi (ETIM) 163 4,66 35 35 124 3,54 35 111 3,17 35
Edi (Modular Noite) 140 3,50 40 126 3,15 40 132 3,30 40 92 2,30 40 85 2,13 40
Edi (Modular Tarde) 91 2,28 40 85 2,13 40 77 1,93 40 59 1,48 40 51 1,28 40
Edi (Noite - Remanesc) 8 13
Edi (Tarde - Remanesc) 1 4
Eletrônica (ETIM) 138 3,94 35 35 106 3,03 35 102 2,91 35
Eletrônica (M-Tec) 58 1,66 35 49 1,40 35
Eletrônica (Modular) 71 1,78 40 40 45 1,13 40 40 1,00 40
Eletrônica (Noite-Remanesc) 8
Eletrônica (Tarde-Remanesc)
Eletrotecnica (ETIM) 76 2,17 35 35 68 1,94 35 56 1,60 35
Eletrotécnica (Modular Noite) 187 4,68 40 128 3,20 40 137 3,43 40 98 1,23 80 100 1,25 80
Eletrotécnica (Noite-Remanesc) 13 9
Ensino Médio 420 12,00 35 35 391 11,17 35 187 5,34 35
Ensino Médio (Vagas remanesc) 85 110
Gestão de Alimentos (Noite) 83 2,77 30 54 1,80 30 61 2,03 30 78 3,12 25 103 4,12 25
Mecânica (ETIM) 134 3,83 35 35 82 2,34 35 70 2,00 35
Mecânica (Modular Noite) 95 2,38 40 74 1,85 40 80 2,00 40 36 0,90 40 46 1,15 40
Mecânica (Noite - Remanesc) 5 15 4
Mecatrônica (ETIM) 351 10,03 35 35 303 8,66 35 199 5,69 35
Mecatrônica (Modular Noite) 115 2,88 40 84 2,10 40 110 2,75 40 69 1,73 40 59 1,48 40
Mecatrônica (Vence Tarde ou Sede ) 88 2,20 40 92 2,30 40 70 1,75 40 53 1,33 40 50 1,25 40
Mecatrônica (Noite - Remanesc)
Mecatrônica (Tarde - Remanesc) 4
Meio Ambiente (ETIM) 135 3,86 35 35 131 3,74 35 35
Meio Ambiente (Modular Noite) 76 1,90 40 67 1,68 40 99 2,48 40 59 1,48 40 59 1,48 40
Meio Ambiente (Noite - Remanesc) 11
Nutrição (ETIM) 284 8,11 35 35 248 7,09 35 199 5,69 35
Nutrição (Modular Noite) 130 3,25 40 110 2,75 40 132 3,30 40 100 2,50 40 96 2,40 40
Nutrição (Noite - Remanesc) 2 4
Química (ETIM) 353 10,09 35 35 212 6,06 35 172 4,91 35
Química (M-Tec) 49 48 1,37 35
Química (Modular Noite) 133 3,33 40 110 2,75 40 137 3,43 40 91 2,28 40 86 2,15 40
Química (Modular Tarde) 100 2,50 40 40 0 40
Química (Noite - Remanesc) 4 0
Química (Tarde - Remanesc) 10 0
Radiocom (Noite) 30 1,00 30 30 18 0,72 25 14 0,56 25
Sistemas de Energia Renovável 189 4,73 40
Telecom (Noite) 78 1,95 40 49 1,23 40 72 1,80 40 47 1,18 40 44 1,10 40
Serviços Jurídicos (M-Tec) 65 1,63 40 84 2,40 35
Roldão - Adm 73 1,83 40 65 1,63 40 68 1,70 40 55 1,38 40 55 1,38 40
Roldão - Adm - Remanesc 3 4
Roldão - Serv Juríd 119 2,98 40 88 2,20 40 94 2,35 40 64 1,60 40 85 2,13 40
Roldão - Serv Jurid - Remanesc 1

VAGAS 1170 1200 1235 770 1335
INSCRITOS 4601 1595 4047 1271 3624
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PROGRESSÕES PARCIAIS  

 

 

 

 

1sem2020

alunos PPs
ENSINO MÉDIO

3 6
ENSINO MÉDIO COM HABILITAÇÃO PROFISSIONAL DE TÉCNICO EM 
AUTOMAÇÃO INDUSTRIAL
ENSINO MÉDIO COM HABILITAÇÃO PROFISSIONAL DE TÉCNICO EM 
ELETRÔNICA
ENSINO MÉDIO COM HABILITAÇÃO PROFISSIONAL DE TÉCNICO EM 
QUÍMICA
ENSINO MÉDIO COM HABILITAÇÃO PROFISSIONAL DE TÉCNICO EM 
SERVIÇOS JURÍDICOS
ESPECIALIZAÇÃO PROFISSIONAL TÉCNICA DE NÍVEL MÉDIO EM 
GESTÃO DE UNIDADES DE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO
ESPECIALIZAÇÃO PROFISSIONAL TÉCNICA DE NÍVEL MÉDIO EM 
RADIOCOMUNICAÇÃO
HABILITAÇÃO PROFISSIONAL DE TÉCNICO EM SISTEMAS DE 
ENERGIA RENOVÁVEL (EAD SEMIPRESENCIAL)
TÉCNICO EM ADMINISTRAÇÃO

26 49
TÉCNICO EM ADMINISTRAÇÃO INTEGRADO AO ENSINO MÉDIO

22 33
TÉCNICO EM AUTOMAÇÃO INDUSTRIAL

7 12
TÉCNICO EM AUTOMAÇÃO INDUSTRIAL INTEGRADO AO ENSINO 
MÉDIO 12 19
TÉCNICO EM DESIGN DE INTERIORES

12 20
TÉCNICO EM DESIGN DE INTERIORES INTEGRADO AO ENSINO 
MÉDIO 0 0
TÉCNICO EM EDIFICAÇÕES

12 16
TÉCNICO EM EDIFICAÇÕES INTEGRADO AO ENSINO MÉDIO

10 19
TÉCNICO EM ELETRÔNICA

6 10
TÉCNICO EM ELETRÔNICA INTEGRADO AO ENSINO MÉDIO

29 49
TÉCNICO EM ELETROTÉCNICA

29 41
TÉCNICO EM ELETROTÉCNICA INTEGRADO AO ENSINO MÉDIO

37 55
TÉCNICO EM MECÂNICA

21 40
TÉCNICO EM MECÂNICA INTEGRADO AO ENSINO MÉDIO

7 15
TÉCNICO EM MECATRÔNICA

24 45
TÉCNICO EM MECATRÔNICA INTEGRADO AO ENSINO MÉDIO

14 17
TÉCNICO EM MEIO AMBIENTE

0 0
TÉCNICO EM MEIO AMBIENTE INTEGRADO AO ENSINO MÉDIO

28 40
TÉCNICO EM NUTRIÇÃO E DIETÉTICA

5 5
TÉCNICO EM NUTRIÇÃO E DIETÉTICA - JOVEM TÉCNICO

TÉCNICO EM NUTRIÇÃO E DIETÉTICA INTEGRADO AO ENSINO 
MÉDIO 8 10
TÉCNICO EM QUÍMICA

10 13
TÉCNICO EM QUÍMICA INTEGRADO AO ENSINO MÉDIO

14 21
TÉCNICO EM SERVIÇOS JURÍDICOS

0 0
TÉCNICO EM TELECOMUNICAÇÕES

0 0
Total:

336 535
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PONTOS FORTES 

 

FORÇA 

 

 

Denominação- Os alunos reconhecem a qualidade da escola, 
dos professores e dos cursos oferecidos. 

Descrição- Os alunos reconhecem a qualidade da escola, dos 
professores e dos cursos oferecidos. 

 

Denominação - Boas regras de convivência e segurança na 
escola. 

Descrição- Boas regras de convivência e segurança na escola. 

 

Denominação - Ampliação de Docente realizando Pós-
Graduação Stricto Sensu (Mestrado). 

Descrição- Ampliação de Docente realizando Pós Graduação Stricto 
Sensu(Mestrado). 

 

Denominação- Na visão dos alunos a escola possui 
computadores em número suficiente; bons materiais didáticos. 
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Descrição- Na visão dos alunos a escola possui computadores em 
número suficiente; bons materiais didáticos. 

 

Denominação - Ampliação de capacitações dos professores e 
melhoria nas práticas educativas e apontamentos. 

Descrição- Ampliação de capacitações dos professores e melhoria 
nas práticas educativas e apontamentos. 

 

Denominação - Bom clima organizacional. 

Descrição- Bom clima organizacional. 

 

Denominação - Ensino gratuito e profissionalizante com cursos 
bem aceitos no mercado. 

Descrição- Ensino gratuito e profissionalizante com cursos bem 
aceitos no mercado. 

 

Denominação - Ampliação na comunicação com a comunidade 
através da mídia social, eventos e informativos. 

Descrição- Ampliação na comunicação com a comunidade através 
da mídia social, eventos e informativos. 

 

Denominação - Em sua maioria os Professores fazem um 
acompanhamento individualizado. 

Descrição- Em sua maioria os Professores fazem um 
acompanhamento individualizado. 

 

Denominação - Localização da unidade escolar próxima de 
centro comercial. 

Descrição- Localização da unidade escolar próxima de 

centro comercial. 
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SITUAÇÕES-PROBLEMA 

 

FRAQUEZAS 

 

Denominação - Equipe de trabalho administrativo insuficientes 
para efetuar atividades necessárias cotidianas. 

Descrição - Equipe de trabalho administrativo insuficientes para 
efetuar atividades necessárias cotidianas. 

 

Denominação – Falta de profissionais para o 
atendimento/orientação ao aluno. 

Descrição- Falta de profissionais para o atendimento/orientação 
ao aluno. 

 

Denominação - Baixa contribuição da APM pela comunidade 
escolar. 

Descrição- Baixa contribuição da APM pela comunidade escolar. 

 

Denominação – Falta de equipe de manutenção predial. 

Descrição- Falta de equipe de manutenção predial. 

 

Denominação - Altos índices de evasão nos cursos Modulares 

Descrição - Altos índices de evasão nos cursos Modulares. 
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 OPORTUNIDADES 

 

 

Denominação - Necessidade de adquirir/articular ferramentas de 
tecnologias de informação e comunicação. 

Descrição- Necessidade de adquirir/articular ferramentas de 
tecnologias de informação e comunicação 

 

Denominação - Existência de indústrias e empresas que 
contribuem para a empregabilidade dos alunos egressos. 

Descrição- Existência de indústrias e empresas que contribuem para 
a empregabilidade dos alunos egressos. 

 

Denominação - Expressiva demanda de alunos com faixa etária 
entre 15 e 19 anos. 

Descrição- Expressiva demanda de alunos com faixa etária entre 15 
e 19 anos. 

 

Denominação - Maior interesse por qualificações 
complementares por parte dos alunos. 

Descrição- Maior interesse por qualificações complementares por 
parte dos alunos. 

 

Denominação - Aumento da participação da comunidade escolar 
nos eventos da unidade. 

Descrição - Aumento da participação da comunidade escolar nos 
eventos da unidade. 

 

Denominação - Acesso aos recursos tecnológicos oferecidos 
pela Parceria Microsoft. 

Descrição- Acesso aos recursos tecnológicos oferecidos pela 
Parceria Microsoft. 
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AMEAÇAS 

 

 

Denominação - Dificuldade de participação dos pais na vida 
escolar dos alunos menores de idade. 

Descrição- Dificuldade de participação dos pais na vida escolar dos 
alunos menores de idade. 

 

Denominação - Aumento da necessidade dos alunos na busca 
por maior remuneração ou renda. 

Descrição- Aumento da necessidade dos alunos na busca por maior 
remuneração ou renda. 

 

Denominação - Baixo poder aquisitivo das famílias, dificultando 
a participação dos alunos em vários eventos. 

Descrição- Baixo poder aquisitivo das famílias, dificultando a 
participação dos alunos em vários eventos. 

 

Denominação- Dificuldades na contratação de funcionários 
administrativos. 

Descrição- Momento de recessão econômica ocasionando a falta de 
concurso público para servidores administrativos. 
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PRIORIDADES 

 

Denominação - Implementar práticas educativas 
interdisciplinares e integradoras. 

Descrição- Implementar práticas educativas interdisciplinares e 
integradoras que contemplem a formação de competências, 
habilidades e atitudes, contribuindo para o crescimento e 
aperfeiçoamento dos nossos alunos, bem como para a permanência 
dos mesmos na unidade escolar. 

 

Denominação - Reduzir o índice de evasão. 

Descrição- Reduzir o índice de evasão. 

 

Denominação - Promover capacitação para corpo docente e 
administrativo.  

Descrição- Promover capacitação para corpo docente e 
administrativo. 

 

Denominação - Buscar empresas que possam oferecer 
oportunidades de estágio e emprego aos alunos. 

Descrição- Buscar empresas que possam oferecer oportunidades de 
estágio e emprego aos alunos. 

 

Denominação - Captar recursos que possibilitem a melhoria das 
aulas práticas dos Cursos Técnicos. 

Descrição- Captar recursos que possibilitem a melhoria das aulas 
práticas dos Cursos Técnicos, contribuindo para a formação 
profissional e permanência dos alunos na unidade escolar. 

 

Denominação - Desenvolver ações que promovam uma 
mudança de comportamento, com relações amistosas e 
harmoniosas. 

Descrição- Desenvolver ações que promovam uma mudança de 
comportamento, com relações mais amistosas e harmoniosas. 
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Denominação - Desenvolver atividades pedagógicas que 
minimizem as lacunas de conhecimento dos alunos. 

Descrição- Desenvolver atividades pedagógicas que minimizem as 
lacunas de conhecimento dos alunos. 

 

Denominação - Divulgar a Escola nas empresas da região e 
Escolas de Ensino Médio do município. 

Descrição- Divulgar a Escola nas empresas da região e Escolas de 
Ensino Médio do município. 

 

Denominação - Ações de Melhoria do Espaço Físico da escola. 

Descrição- Ações de Melhoria do Espaço Físico da escola. 

 

Denominação - Realizar eventos e desenvolver ações que 
ampliem o relacionamento com outras escolas da região. 

Descrição- Realizar eventos e desenvolver ações que ampliem o 
relacionamento com outras escolas da região. 
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OBJETIVOS 

 

Os objetivos gerais ou específicos estão precedidos das 
necessidades indicadas no diagnóstico, análise do contexto, 
situações-problema e fundamentados no Projeto Político 
Pedagógico, na Missão e Visão da Etec Getúlio Vargas. 

 

Objetivos Gerais 

 

Nosso objetivo é formar cidadãos com competências, habilidades e 
atitudes condizentes com as exigências da sociedade e do mundo do 
trabalho. Criar uma consciência social promovendo uma maior 
participação da comunidade escolar com ênfase na melhoria do 
processo ensino-aprendizagem. 

Promover ações que proporcionem a permanência dos alunos na 
Unidade escolar, contribuindo para a diminuição evasão escolar. 

Estreitar a relação da Etec Getúlio Vargas com as unidades de ensino 
da região e um maior envolvimento do empresariado local, para 
desenvolver laços que resultem em investimentos, proporcionando a 
melhoria conjunta de oportunidades que fomentem a inovação e o 
empreendedorismo. 

  

 

Objetivos Específicos 

 

- Contribuir para a melhoria da comunidade oferecendo cursos de 
qualidade e que atendam as demandas do mercado; 

- Ampliar as possibilidades de empregabilidade atualizando 
constantemente nossos cursos com as necessidades do mercado;  

- Elaborar projetos sociais que possam fortalecer a participação da 
escola na comunidade; 

- Melhorar a divulgação da APM; 

- Promover capacitações junto a equipe docente e demais 
funcionários; 
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- Realizar parceria com empresas da região para ampliarmos o 
número de oportunidades de emprego aos alunos e; 

- Enfatizar para os alunos a importância das Visitas Técnicas, onde 
eles reconheçam esta atividade como uma ação de melhoria para 
atuação no mercado de trabalho. 
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METAS 

 

Meta: Desenvolver os primeiros três S (utilização, ordenação e 
limpeza). 

Duração: 3 Anos 

Descrição: O projeto 3S é destinado para as unidades melhorarem 
as suas ações de qualidade do ambiente escolar, os quais para esta 
meta o Profº Emerson Bueno que é responsável pelo projeto sobre o  
Protocolo Sanitário, seguirá um cronograma de atividades definidas 
pela CETEC para serem realizadas na unidade, principalmente 
relacionados aos 3 S, que tratam da utilização, ordenação e limpeza. 

 

Meta: Melhorar o Processo de Divulgação da Escola por meio de 
publicação em Mídias Digitais. 

Duração: 5 Anos  

Descrição: A publicação em Mídias Digitais com o objetivo de 
divulgar as ações da escola e ampliar outras atividades, que por 
motivos da limitação do atual Informativo se faz necessário um 
recurso que possa receber mais informações, sendo assim, para 
alcançar esta meta serão realizadas reuniões de definição de 
formato, páginas e conteúdo, e ao passo que as publicações forem 
realizadas, chegar em um resultado que seja um padrão que passará 
a ser divulgado de forma bimestral. 

 

Meta: Promover uma atividade anual que incentive a Educação 
Ambiental, a Cidadania e a Sustentabilidade.  

Duração: 3 Anos  
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Descrição: A Educação Ambiental, a Cidadania e a Sustentabilidade, 
estão elencados de forma conjunta em vários trabalhos acadêmicos 
tanto no Brasil como nos demais países do mundo, sendo uma tríade 
de uma série de Instituições de alcance mundial, como ONU, 
Unesco, entre outras. Nisto, por meio desta meta serão trabalhadas 
projetos como o de Humanização e Postura Profissional, Diversidade 
Cultural e de Conscientização Ambiental, que visam trabalhar de 
forma transversal a Ética e a importância dos valores morais nas 
relações Interpessoais, que valorizem acima de tudo os Direitos 
Humanos. 

 

Meta: Melhorar o índice do Vestibulinho em 10% nos dois 
semestres a partir de 2022. 

Duração: 4 Anos  

Descrição: Assim como nos anos anteriores, realizamos uma série 
de iniciativas para aproximar a comunidade da região para conhecer 
a escola, tendo como objetivo principal desta meta o aumento da 
demanda pelos cursos da escola. As ações promovidas como Feira 
Profissional, Empresarial e Cultural, Encontro dos Educadores e 
divulgações em Redes Sociais tem dado notoriedade para a escola. 
Objetivamos melhorar o percentual em 10% das inscrições do 
Vestibulinho com a finalidade de promover uma melhor participação 
da comunidade e permitir que a escola se torne conhecida trazendo 
mais alunos para os cursos. 

 

 

Meta: Promover uma vez por semestre a presença de uma 
empresa de estágios ou de empregos na unidade escolar. 

Duração: 4 Anos  

Descrição: Para aproximar os alunos do contato com empresas de 
estágio ou de empregos, será promovida no mês de março e outubro 
a visita de uma empresa que articula estágio ou empregos, para que 
os alunos possam preencher fichas de intenção e participarem de 
processos seletivos, com isto promovemos a possibilidade dos 
alunos encontrarem uma oportunidade de entrar no mundo do 
trabalho e seguirem uma carreira profissional. 
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Meta: Estabelecer ações que  incentivem as doações para APM 
no ano e desenvolver uma parceria por ano que auxilie com 
recursos para a escola. 

Duração: 2 Anos  

Descrição: As iniciativas de aumentar as doações para a Associação 
de Pais e Mestres, tem como objetivo adquirir mais recursos para a 
escola, com isto, serão desenvolvidas ações para que os alunos e os 
seus respectivos pais possam contribuir de forma direta, ou no 
desenvolvimento de parcerias que não somente contribuam de forma 
pecuniária, mas também por meio de doações de materiais, que 
possam ser utilizados de forma pedagógica no ambiente escolar. 

 

Meta: Desenvolver uma parceria por ano que auxilie com 
recursos para a escola. 

Duração: 1 Ano 

Descrição: Buscar parcerias que possam colaborar com recursos 
para a organização da Feira Empresarial, Profissional e Cultural. 

 

Meta: Visitar escolas da região para divulgar os cursos para os 
candidatos. 

Duração –2 Anos 

Descrição: Visando tornar a Etec Getúlio Vargas mais conhecida 
professores e Coordenadores de curso realizarão visitas em escolas 
públicas de ensino médio situadas na região da UE e da Classe 
Descentralizada. 

 

 

Observação: Embora a Meta “Reduzir em 50% o índice de perdas 
das turmas” fizesse parte do PPG no início de 2020, foi substituída 
quando da atualização do mesmo, a partir da Pandemia por 
“Aprimorar a transição do presencial para o remoto”, porém, por 
decisão do Conselho de Escola, não convém aplicar tal meta neste 
momento, devido a tantas dificuldades que surgiram para serem 
resolvidas juntamente com o sistema on-line. Assim, ficou proposto 
considerar esta meta após a volta presencial de, pelo menos 80% do 
alunado da escola para que seja revisto o problema da perda escolar. 
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PROJETOS 

 

Denominação Projeto de Coordenação Pedagógica da Etec 

Getúlio Vargas - 2021 

Responsável NILZA ROBERTI BENITES CHUI 

Início 2021-02-03 00:00:00 - Fim 2022-01-31 00:00:00 

Descrição - Atualmente fala-se muito a respeito das competências 
socioemocionais e suas habilidades. Tudo isso é muito importante 
para que a escola se torne mais atrativa e colabore no 
desenvolvimento das competências possibilitando o trabalho com as 
emoções e os sentimentos, desde uma atividade de uma ou mais 
aulas até um projeto mais longo envolvendo mais de um componente 
curricular. Com esse projeto, espera-se contribuir para a melhoria da 
aprovação das turmas da sede do período noturno. 

 

Denominação Projeto de Orientação e Apoio Educacional 

da Etec Getúlio Vargas - 2021 

Responsável – ERIKA DA SILVA OBTESZCZAK 

Início 2021-02-03 00:00:00 - Fim 2022-01-31 00:00:00 

Descrição -  

As competências socioemocionais incluem a capacidade que cada 
um tem de lidar com suas próprias emoções, desenvolver 
autoconhecimento, relacionar-se com o outro, ser capaz de 
colaborar, mediar conflitos e solucionar problemas. Elas são 
utilizadas no nosso dia a dia de forma sistemática e integram todo o 
processo de formação de uma pessoa como um ser integral: 
indivíduo, profissional e cidadão. Com esse projeto, espera-se 
contribuir para a melhoria da aprovação das turmas da sede do 
período noturno. 
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Denominação – Assessoria e Orientação Jurídica na Escola 

Responsável – Alexandre Dias Afonso 

 Início 2021-02-03 00:00:00 - Fim 2022-01-31 00:00:00 

Descrição - O projeto de Assessoria e Orientação Jurídica na Escola 
e tem como prisma atender a comunidade dos alunos esclarecendo 
e direcionando com base na legislação vigente dúvidas e conflitos 
internos e externos a Unidade Escolar, bem como auxílio na 
confecção e elaboração de documentação para abertura de empresa 
após término do Curso Técnico. Igualmente, auxiliando em eventuais 
situações a Orientação Educacional. 

 

 

Denominação -Materiais para as Aulas Práticas do Curso 
Técnico em Edificações – ETIM e Modular. 

Responsável – MOACIR HIROSHI SAKUMA JUNIOR 

Início 2021-02-03 00:00:00 - Fim 2022-01-31 00:00:00 

Descrição - O projeto objetiva facilitar a metodologia de ensino do 
Ensino Profissionalizante associando a prática profissional à teoria. 
Os alunos poderão executar nas aulas práticas atividades 
semelhantes as de uma construção real, como por exemplo a 
construção de uma alvenaria, construção de pilares e vigas, 
coberturas, instalações hidráulicas e acabamentos em geral. 
Oferecendo um melhor preparo do aluno para o mercado de trabalho. 

 

Denominação - Curso Técnico Semipresencial – Sistemas de 
Energias Renováveis. 

Responsável – CARLOS AUGUSTO MARTINS BORGES 

Início 2021-02-03 00:00:00 - Fim 2022-01-31 00:00:00 

Descrição – Para elaboração do Plano de Curso do Curso Técnico 
em Sistemas de Energia Renovável, na modalidade a distância, 
foram reunidos professores especialistas, profissionais da área e 
especialistas em educação a distância para analisar as necessidades 
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do mercado de trabalho. Uma sequência de encontros de trabalho 
possibilitou reflexões bem como a construção de um currículo na 
modalidade a distância afinado com os recursos instrucionais e do 
ambiente virtual de aprendizagem. Os estudos realizados pela 
equipe de especialistas do GEEaD (Grupo de Estudo de Educação a 
Distância) também possibilitaram a construção de uma metodologia 
adequada para o desenvolvimento dos processos de ensino 
aprendizagem e sistema de avaliação que pretendem garantir a 
construção das competências propostas no Plano de Curso. A 
duração do curso Técnico em Sistemas de Energia Renovável, na 
modalidade a distância, é de 1.200 horas. Será oferecido na 
modalidade a distância, numa concepção mista em que 75% da 
formação dar-se-á a distância e, 25%, de forma presencial, 
envolvendo estudos práticos e laboratoriais. O presente Plano de 
Curso, visa ainda, num aspecto lato sensu preparar um profissional 
com visão sistêmica do papel do controle e processos industriais na 
sociedade, que aplica seus conhecimentos de forma independente e 
inovadora, acompanhando a evolução de sua profissão. Já em 
âmbito stricto sensu pretende-se formar um profissional que planeja, 
executa, instala e mantém projetos de sistemas de energia renovável 
em baixa tensão, com capacidade instalada de até 75 KW, com 
ênfase em energia fotovoltaica. 

 

 

Denominação - Núcleo de Alfabetização Ecológica da Etec 
Getúlio Vargas e Fatec Jacareí 

Responsável – MARTA DA SILVA 

Início 2019-03-14 00:00:00 - Fim 2023-12-29 00:00:00 

Descrição - No dia 14 de março, representantes do Núcleo de 
Alfabetização Ecológica, Permacultura e Agroecologia Urbana da 
Fatec Jacareí estiveram na ETEC GV para firmar uma parceria com 
o curso Técnico de Meio Ambiente, numa ponte criada pela profa 
Marta da Silva (@marta_silva28 ) e pela coordenadora Leda Amado. 
Neste dia o Diretor José Antônio Salerno da ETEC recebeu a 
comissão do núcleo ambiental da FATEC e desde então firmou se a 
parceria. Na visita com os especialista da FATEC foi realizada a 
leitura do espaço a ser implementado o projeto e uma palestra para 
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cerca de aproximadamente 300 estudantes, sobre o Modelo Mental 
da Permacultura aplicado em projetos de contraturno, com cases 
aplicados nas Etecs de Capão Bonito e Taquarivaí e nas Fatecs de 
Capão Bonito e Jacareí, coordenados pelo prof Mário S. Soléo 
Scalambrino (@marios.soleoscalambrino ). A palestra do professor 
Mário foi de extrema importância, pois motivou e sensibilizou alunos 
de diversos cursos, professores e coordenadores da ETEC GV. 
Nesse sentido, o projeto de parceria tem o intuito de manter dois 
estagiários da FATEC na ETEC, para recriar o planejamento, 
implantação e manejo de um laboratório vivo, uma sala de aula ao ar 
livre ou espaço educador sustentável. A proposta ainda tem como 
meta a integração entre os cursos de Química, Nutrição, Edificações 
e Design de Interiores, tornando o projeto multidisciplinar e 
interdisciplinar com uma visão holística do meio em que vivemos. O 
projeto Integrador: Núcleo de Alfabetização Ecológica na ETEC GV, 
está utilizando metodologia ativas no processo ensino aprendizagem 
dos discentes dos cursos de meio ambiente, química, nutrição, 
eletrônica, mecatrônica, eletrotécnica, automação, designer e 
administração da ETEC GV em parceria com a FATEC Jacareí. 
Assim, as metodologias ativas aplicadas na 1 fase no dia 14/03/2019 
foram: Sensibilização sobre a Permacultura envolvida no nosso 
cotidiano, com a palestrante Mario, da FATEC JACAREÍ e com a 
mediação das professora Marta e da coordenadora Leda. O local 
escolhido para realização do mesmo foi a Laje da GV, por apresentar 
condições ambientais favorecida para as práticas ambientais e assim 
fortalecer as dinâmicas socio-ambiental da nossa escola GV. De 
acordo com um alinhamento com o professor Mario, Marta, Leda e 
coordenadores definiu se as atividades e um cronograma das 
atividades ativas. A segunda fase ocorreu no dia 24 de abril os alunos 
da GV participaram de um workshop de práticas ambientais na Fatec 
Jacareí, onde a mesma montou diversas oficinas para 132 alunos da 
ETEC GV e inclusive um café comunitário para a socialização de 
todos os participantes. Já a 3 fase ocorreu no dia 07 de junho com 
práticas da permacultura na laje da GV e com um café comunitário 
na ETEC GV, para a socialização de todas as turmas da GV. Nesse 
sentido o projeto está em andamento com as práticas pedagógicas e 
ações dinâmica do projeto. O projeto vem envolvendo professores e 
alunos de todos os cursos da nossa GV e oferecendo auto-estima 
para os professores, protagonismo aos alunos, participação total da 
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direção e tecendo uma parceria sensacional entre a ETEC GV e a 
FATEC JACAREÍ. O projeto segue para a 4 fase em agosto. 

 

 

Denominação – Tutoria no Curso Técnico Semi-presencial 
Sistema de Energia Renováveis – Disciplina Ética e Cidadania 
Organizacional. 

Responsável – ZULEICA RAMOS TANI 

Início 2021-02-03 00:00:00 - Fim 2021-07-25 00:00:00 

Descrição - Atender a comunidade no que se refere a inovação e 
sustentabilidade presentes na sociedade. Uma das disciplinas que 
compõe a carga horária é Ética Profissional e Cidadania 
Organizacional, componente que visa apresentar os conceitos de 
ética, trabalho e organização, identificando a função do trabalho e a 
relação com o ócio, e a importância da Sustentabilidade nos moldes 
da sociedade atual e futura. Este projeto tem por objetivo atender ao 
alunado acompanhando o desenvolvimento das atividades propostas 
pelo Material Didático do GEEad/Cetec, através do Ambiente Virtual 
disponibilizado pelo CPS. 

 

 

Denominação -Núcleo de Alfabetização Ecológica – Hortas e 
Aromaterapia e Extração de Óleos dos Aromas. 

Responsável – MARTA DA SILVA 

Início 2019-04-22 00:00:00 - Fim 2022-04-22 00:00:00 

Descrição - O Diretor José Antônio Salerno da ETEC recebeu a 
comissão do núcleo ambiental da FATEC e desde então firmou se a 
parceria. Na visita com os especialista da FATEC foi realizada a 
leitura do espaço a ser implementado o projeto e uma palestra para 
cerca de aproximadamente 300 estudantes, sobre o Modelo Mental 
da Permacultura aplicado em projetos de contraturno, com cases 
aplicados nas Etecs de Capão Bonito e Taquarivaí e nas Fatecs de 
Capão Bonito e Jacareí, coordenados pelo prof Mário S. Soléo 
Scalambrino (@marios.soleoscalambrino ). A palestra do professor 
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Mário foi de extrema importância, pois motivou e sensibilizou alunos 
de diversos cursos, professores e coordenadores da ETEC GV. 
Nesse sentido, o projeto de parceria tem o intuito de manter dois 
estagiários da FATEC na ETEC, para recriar o planejamento, 
implantação e manejo de um laboratório vivo, uma sala de aula ao ar 
livre ou espaço educador sustentável. A proposta ainda tem como 
meta a integração entre os cursos de Química, Nutrição, Edificações 
e Design de Interiores, tornando o projeto multidisciplinar e 
interdisciplinar com uma visão holística do meio em que vivemos. 

 

Denominação – Responsável Pelos Laboratórios de Materiais de 
Construção Civil. 

Responsável – MARCIO ROBERTO CHIQUETO DA SILVA 

Início 2021-02-03 00:00:00 - Fim 2022-01-31 00:00:00 

Descrição -Fomentar o desenvolvimento e atualização do laboratório 
e respectivo material didático no âmbito dos ensaios tecnológicos 
aplicados à construção civil. 

 

 

Denominação - Tutoria do Curso Técnico em Sistemas de 
Energia Renovável (Modalidade Semipresencial) - Instalações 
Elétricas. 

Responsável – WALTER COSTA TEIXEIRA PINTO 

Início 2021-02-03 00:00:00 - Fim 2021-07-25 00:00:00 

Descrição - Estamos vivenciando mudanças estruturais na 
sociedade, com dimensões políticas, econômicas, sociais e culturais, 
que afetam o campo educacional. Trata-se de um movimento, onde 
algumas novas formas de organização, flexibilização, 
competitividade, comunicação e informação de processos de 
produção requerem novas configurações. As tecnologias de 
informação e comunicação possibilitam essas alterações e se 
expressam dinamizando o espaço de ensino-aprendizagem, por 
meio de novas possibilidades de transmitir, ensinar e aprender. 
Portanto, entende-se que trata-se de um momento histórico, onde 
novos paradigmas impulsionam as inovações tecnológicas e essas 
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influenciam diretamente as políticas educacionais. O Curso Técnico 
em Sistemas de Energia Renovável - Modalidade a distância 
(semipresencial) visa expandir a oferta do ensino profissionalizante e 
a promoção da inserção social, através da qualificação profissional, 
oportunizando ao aluno a construção de seu conhecimento, 
independente de tempo e espaço. A oferta de habilitação profissional 
técnica, na modalidade a distância, possibilitará um emergente 
mercado de trabalho com a formação de profissionais com 
possibilidades de atuação em âmbito regional e nacional, com ênfase 
em energia solar, abundante em nosso país. No entanto, um curso a 
distância, de acordo com o que defende Campos (2002 apud FARIA, 
2010) não pode ser simplesmente a transcrição do conteúdo de um 
texto impresso para o monitor de um computador. A autora entende 
que é preciso avançar mais, uma vez que cursos on-line de qualidade 
usam em abundância recursos visuais, sonoros, animações, além de 
oferecerem facilidade de navegação, de modo a prover a navegação 
e o aprendizado do estudante. Para que isso se concretize, o 
professor (tutor) exerce um papel essencial, como algo importante no 
processo de aprendizagem do aluno da EaD. É ele que fará a 
mediação entre o aluno e o conteúdo que deverá ser estudado para 
que esse desenvolva as competências necessárias para se tornar um 
bom Técnico em Sistemas de Energia Renovável. Deste modo, o 
professor-tutor do Curso Técnico em Sistemas de Energia Renovável 
- Modalidade a Distância (semipresencial) deve agir como promotor 
de laços e vínculos, responsabilizando-se pela criação de um 
ambiente acolhedor, confortável e propício à aprendizagem. Esse é 
um dos pontos vitais para a construção de conceitos sobre a 
dialogicidade, a comunicação e a interação que devem construir o 
trabalho docente do tutor. Fonte: FARIA. Elísio. O tutor na Educação 
a Distância: A construção de conhecimentos pela interação nos 
ambientes midiáticos no contexto da educação libertadora. Scientia 
FAER, Olímpia-SP, Ano 2, Volume 2, 1.º Semestre. 2010. 

 

 

Denominação - Estudo de Viabilidade de uma parceria do Curso 
de Edificações com a Sub-prefeitura do Ipiranga 

Responsável – SANDRA REGINA PALMIERI DUARTE 

Início 2021-02-08 00:00:00 - Fim 2021-11-30 00:00:00 
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Descrição - Criar uma Parceria entre os alunos do Curso de 
Edificações da ETEc Getúlio Vargas e a Sub-prefeitura do Ipiranga a 
fim de orientar os munícipes da região como elaborar os cadernos 
técnicos exigidos pela prefeitura de São Paulo quanto à 
regularização e/ou aprovação de projetos de Edificações na 
Prefeitura citada. Sem a responsabilidade técnica pois são alunos em 
formação acadêmica. O Projeto foi interrompido em 2020 devido á 
Pandemia. 

 

Denominação -Semana das Metodologias Ativas de 

Aprendizagem. 

Responsável NILZA ROBERTI BENITES CHUI 

Início 2021-02-03               -      Fim 2021-12-31 00:00:00 

Descrição - Com esse projeto, espera-se aumentar em 50% a 
frequência do aluno nas turmas dos Cursos Técnicos Modulares 
Noturnos. 

 

Denominação - Competências Socioemocionais de forma 

Interdisciplinar. 

Responsável- ERIKA DA SILVA OBTESZCZAK 

Início 2021-02-03 00:00:00 - Fim 2024-12-31 00:00:00 

Descrição - Neste projeto pretende-se trabalhar o desenvolvimento 
das competências socioemocionais dos alunos de forma 
interdisciplinar, capacitando-os para reconhecer as emoções que os 
afetam, saber direcioná-las para um melhor desenvolvimento 
humano e profissional. 

 

 

Denominação -    Bate-papo com o Diretor  

Responsável - ERIKA DA SILVA OBTESZCZAK 

Início 2021-08-01 03:00:00 - Fim 2022-12-31 02:00:00 
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Descrição- O objetivo principal deste projeto, Bate-papo com o 
Diretor, é encurtar o caminho entre as ideias dos alunos e a Direção 
Escolar, ou seja, iniciar uma cultura de “canal aberto” de 
comunicação na unidade escolar, valorizando os seus alunos e 
funcionários, satisfazendo-os pelo reconhecimento que recebem. 

 

Denominação - Acolhimento Escolar  

Responsável - ERIKA DA SILVA OBTESZCZAK 

Início 2021-02-03 00:00:00 - Fim 2025-12-31 00:00:00 

Descrição- O projeto consiste no acolhimento que no âmbito escolar 
é uma ação pedagógica, que favorece a integração de estudantes 
por meio de diversos métodos como líderes de sala, de professores, 
gestores, pais e funcionários. 

 

Denominação – HELP DESK PROFESSORES 

Responsável – Juan Carlos Valentas Romera 

Início 2021-02-03 00:00:00 - Fim 2025-01-31 00:00:00 

Descrição – O projeto visa atender as necessidades tecnológicas 
dos professores, durante o período de pandemia, visando aprimorar 
as atividades pedagógicas, o acesso as plataformas educacionais e 
o uso da tecnologia como forma de interação do ensino 
aprendizagem. 

 

Denominação – OLIMPÍADAS DE EXATAS 

Responsável – Juan Carlos Valentas Romera, Lúcia Keiko Miura, 
Roseny Lisbôa.  

Início 2021-02-03 00:00:00 - Fim 2022-01-31 00:00:00 

Descrição – O projeto visa atender as Olimpíadas da área de Exatas 
(OBMEP, OBA e FÍSICA) realizando as inscrições, controles, aulas 
de reforço, aplicação, conferência e lançamento das notas nos sites 
específicos de cada disciplina, visando otimizar a busca de 
resultados que possam ser comprovados tanto para efeito de 
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currículo como de entrada nas faculdades públicas, além do 
reconhecimento pela conquista de medalhas e premiações. 

 

Denominação – OLIMPÍADAS DE HUMANAS 

Responsável – Solange Ruiz Gonçalves Catharino; Celso Luiz Lucas 
e Zuleica Ramos Tani. 

Início 2021-02-03 00:00:00 - Fim 2022-01-31 00:00:00 

Descrição – O projeto visa atender as Olimpíadas da área de 
Humanas (Geografia, História e Língua Inglesa) realizando as 
inscrições, controles, aulas de reforço, aplicação, conferência e 
lançamento das notas nos sites específicos de cada disciplina, 
visando otimizar a busca de resultados que possam ser comprovados 
tanto para efeito de currículo como de entrada nas faculdades 
públicas, além do reconhecimento pela conquista de medalhas e 
premiações.  

 

Denominação – OLIMPÍADAS DE BIOLOGIA 

Responsável – Victor Vetorazzo e Zuleica Ramos Tani. 

Início 2021-02-03 00:00:00 - Fim 2022-01-31 00:00:00 

Descrição –– O projeto visa atender as Olimpíadas da área de 
Ciências da Natureza ou Biológicas, realizando as inscrições, 
controles, aulas de reforço, aplicação, conferência e lançamento das 
notas nos sites específicos de cada disciplina, visando otimizar a 
busca de resultados que possam ser comprovados tanto para efeito 
de currículo como de entrada nas faculdades públicas, além do 
reconhecimento pela conquista de medalhas e premiações.  

 

Denominação – Readequação de Laboratórios e Salas de Aula 
dos Cursos de Eletrotécnica e Mecatrônica  

Responsável – Sérgio de Souza Ferraz 

Início 2020-02-01 00:00:00 - Fim 2021-12-31 00:00:00 

Descrição – O projeto visa executar a remoção de equipamentos 
obsoletos e inservíveis para liberação de espaço na sala 52, 
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construção de divisórias na atual sala 52 transformando em pelo 
menos duas salas menores e redistribuição dos equipamentos 
referentes aos laboratórios de Acionamentos Elétricos (Drivers), 
Máquinas Elétricas, Robótica (Robo FESTO/KUKA e sua rede 
computadores). 

 

Denominação- Montagem de Laboratório para TÉCNICO EM 
SISTEMAS DE ENERGIA RENOVÁVEL – MODALIDADE 
SEMIPRESENCIAL 
  
Responsável – Sérgio de Souza Ferraz 

Início 2021-04-01 00:00:00 - Fim 2021-12-31 00:00:00 

 
Descrição – O projeto visa montar Laboratório para aulas Práticas 
Presenciais sobre Energia Solar, incluindo especificação e emissão 
de requisições de compras para equipamentos, montagem das 
placas e suportes na laje sobre a escola e montagem de Sala onde 
ficarão os inversores e outros equipamentos para simulação de 
Usinas Geradoras Fotovoltaicas do Tipo ON-GRID. A aquisição dos 
equipamentos está prevista No Expediente de Novo Curso que 
autorizou a oferta do Curso em questão. 
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Equipe de Trabalho 

 

 

 

- JOSE ANTONIO GALIMBERTI SALERNO 

 

- ERIKA DA SILVA OBTESZCZAK 

 

- EVARISTO GONCALVES DE OLIVEIRA 

 

- FABIANA LUCARELLI SERRANO 

 

- NILZA ROBERTI BENITES CHUI 

 

- RENAN SAMUEL DE OLIVEIRA 
 
 
- ZULEICA RAMOS TANI 
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PARECER DA ESCOLA 

 

 

 

 Ata do Conselho de Escola para aprovação do Plano Plurianual de Gestão 
2021-2025 

 

 

 

Aos vinte e seis dias do mês de maio do ano de dois mil e vinte e hum, às dezoito 
horas e trinta minutos, foi realizada a Reunião do Conselho de Escola, via 
plataforma Microsoft Teams, online, para aprovação do Plano Plurianual de 
Gestão 2021-2025. Estiveram presentes na reunião os membros do Conselho:o 
Diretor presidente nato -José Antonio Gualimberti Salerno; os representantes 
das diretorias – Coordenadora Pedagógica e também Representante dos 
Professores, Nilza Roberti Benites Chui; a Orientadora Educacional Professora 
Erika da Silva Obteszczak; Representante das Diretorias de Serviços e Relações 
Institucionais; Professor Evaristo Gonçalves de Oliveira, Representante dos Pais 
e Alunos; Professor Evaristo Fernandes Goes Filho, Representante, 
Representante das Instituições Auxiliares; Professor Alexandre Dias Afonso, 
Representante dos empresários, vinculados a um dos cursos; Professor Sandra 
Regina Palmieri, Aluna egressa atuante em sua área de formação técnica; 
Professora Zuleica Ramos Tani, Representante de Instituição de Ensino 
vinculado a um dos cursos e Professora Fabiana Lucarelli Serrano, 
Representante dos Coordenadores. 

 O Diretor Salerno agradeceu a presença de todos os membros e em seguida 
realizou a leitura dos principais projetos do Plano Plurianual de Gestão. Foram 
analisados e discutidos os itens que compõem o Plano Plurianual de Gestão até 
serem realizadas alterações solicitadas pelo grupo. Por último foi realizada a 
leitura e revisão dos Projetos, onde todos os membros presentes aprovaram o 
conteúdo, ficando assim o Plano qualificado para ser enviado à apreciação da 
Supervisão Regional. A presente Ata for redigida por mim, Nilza Roberti Benites 
Chui, seguindo anexa a lista dos presentes baixada na reunião online. 

 


