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De acordo com o disposto no Capítulo II do Regimento Comum das Escolas Técnicas do CEETEPS, o Plano Plurianual de
Gestão - PPG apresenta a proposta de trabalho da ETEC. Conta, como eixo norteador, com o Projeto Político Pedagógico –
PPP, no qual são explicitados os valores, as crenças e os princípios pedagógicos da escola. A concepção coletiva dos projetos
a serem desenvolvidos parte, necessariamente, do PPP, dos objetivos e metas estabelecidos por meio da análise dos
contextos interno e externo, da reflexão sobre o instituído e da escola almejada pela comunidade.
O Plano Plurianual de Gestão tem uma vigência de cinco anos, com replanejamento, no mínimo, anual. A atualização anual,
com inclusão de novos projetos, garante o horizonte permanente de cinco anos.

Todo projeto supõe rupturas com o presente e promessas para o futuro. Projetar significa tentar quebrar um estado confortável para arriscarse, atravessar um período de instabilidade e buscar uma nova estabilidade em função da promessa que cada projeto contém de estado melhor
do que o presente. Um projeto educativo pode ser tomado como promessa frente a determinadas rupturas. As promessas tornam visíveis os
campos de ação possível, comprometendo seus atores e autores. (GADOTTI, 2000)
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Plano Plurianual de Gestão - PPG é a proposta de trabalho da ETEC, no qual
são explicitados os valores, as crenças e os princípios pedagógicos da escola. A
concepção coletiva dos projetos a serem desenvolvidos, os objetivos e as metas
estabelecidos pela comunidade escolar por meio da análise dos contextos
interno e externo, visando a escola que almejamos.
Através de um planejamento estratégico e participativo, que visa orientar a ação
coletiva, representando o esforço que a Comunidade está fazendo para que a escola atenda,
às exigências da LDB; do Regimento Comum; a necessidade de integração dos
participantes do processo educativo num propósito comum (a constituição de um trabalho
coletivo); a necessidade de reflexão a respeito das práticas existentes na escola e se elas
permitem atingir os objetivos delineados pela LDB, CPS, CETEC, Escola; a necessidade de criar, desenvolver
(com a participação do Diretor, da equipe docente, da comunidade), que tem a responsabilidade de gerenciar todo
processo educacional de qualidade da escola, buscar alternativas com identidade própria, baseadas na missão de
"Promover ensino de qualidade técnica ambiental e social e formar profissionais cooperativos e competentes e
atuantes no mercado de trabalho, capazes de inovar e empreender, pautados em princípios éticos e morais",
atendendo assim, às necessidades de aprendizagem dos alunos, nosso maior patrimônio. A partir do julho/2016
assumiu a nova Diretora na Etec e no dia 06/08 foi realizado um treinamento para professores e funcionários com
a COACH Elaine Asato e o palestrante Antonio Medeiros com o objetivo de oferecer atividades de educação
experimental, desenvolvendo habilidades efetivas, integração e alinhadas com a realidade atual da escola, onde
possibilitará um maior engajamento de toda equipe escolar para um único objetivo. Neste treinamento foi aplicado
um questionário que servirá de subsídios para reorganizar a escola.
Nos dias 10 e 17/12/2016 e 04 e 11/02/2017 foram realizadas reuniões de
planejamento para analisar e discutir, entre outros assuntos, os indicadores:
Observatório Escolar, GDAE, Vestibulinho e Anexo IV visando a elaboração deste
plano. Houve ampla discussão com relação ao nosso desempenho. Foi proposta a
elaboração dos projetos produtivos e educacionais a serem desenvolvidos durante
o ano e projetos futuros visando a melhoria da qualidade do ensino. A Equipe de
Gestão preocupou-se em observar atentamente o debate entre interlocutores para
compreender quais ideias e pensamentos prevalecem norteando as relações e,
comprometida com a busca de um ambiente escolar harmonioso e equilibrado,
constatou a necessidade de trabalhar com o Grupo (Professores, funcionários e alunos) questões subjetivas
importantes: trabalho em equipe, valores, solidariedade, ética e transparência nas relações, postura e cuidados com
a fala e atitudes agressivas, entre outros.
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A ETEC João Jorge Geraissate, constitui em uma escola especificamente agrícola, haja vista
estar localizada em uma fazenda totalmente equipada para o ensino voltado aos cursos de área
agrícola, do eixo dos recursos naturais ou aqueles cursos que tenham relacionamentos com as
características agrícolas. Atende ao que dispõe a LDB e o Regimento Comum das ETECs do
CEETEPS e CETEC, se dispõe a direcionar as atividades no decorrer do ano letivo com o
compromisso de construção de uma nova realidade tida como possível e desejável pela comunidade
escolar, administrar os recursos humanos, financeiros, técnicos, didáticos e físicos para garantir
tempo, espaços, situações de interação, formas de organização do ensino e da aprendizagem, a
inserção da escola no seu ambiente social tendo em vista um ideal a atingir: a plena realização do
ser humano, através de uma educação transformadora e a construção de uma sociedade mais justa e
igualitária.
Uma das maneiras que o mundo da educação encontrou para suprir as necessidades do mundo do trabalho foi ensinar
com base em competências, organizando currículos de acordo com as demandas do mercado e em consonância com o
modelo de formação por competências (Ron, 2010)
Trabalhar nessa perspectiva de formação por competência nos remete a uma prática pedagógica que privilegia
metodologias ativas centradas no sujeito que aprende, com base em ações desencadeadas por desafios, problemas e
projetos (Ron, 2010).
A utilização da interdisciplinaridade como forma de desenvolver um trabalho de integração dos conteúdos de uma disciplina
com outras áreas de conhecimento é uma das propostas apresentadas que contribui para o aprendizado do aluno.
É possível a interação entre disciplinas aparentemente distintas. Esta interação é uma maneira complementar ou
suplementar que possibilita a formulação de um saber crítico-reflexivo, saber esse que deve ser valorizado cada vez no
processo de ensino-aprendizado. É através dessa perspectiva que ela surge como uma forma de superar a fragmentação
entre as disciplinas. Proporcionando um diálogo entre estas, relacionando-as entre si para a compreensão da realidade.
Dessa forma, implantou-se uma metodologia educacional para gerar ações articuladas, objetivando a garantia de práticas
pedagógicas muitas vezes interdisciplinares condizentes com a realidade da comunidade escolar e da comunidade
externa. Assim, sendo uma educação de qualidade que permite desenvolver no aluno competências profissionais e
sociais, tornando-os cidadãos éticos, críticos e competentes na resolução de problemas e na execução de seu trabalho.

Portanto, trabalhar a interdisciplinaridade pode, sob a forma de integração, a partir dos seus conceitos
e dos conceitos de integração, trabalhar a organização do conhecimento. Isso pode fazer com que as
fronteiras entre os componentes curriculares tornem-se sutis, uma vez que os conteúdos mantenham
entre si uma relação aberta (VEIGA, 2000, p. 214).

Projetos desenvolvidos pela Unidade Escolar:
•

Simulado 2017

O projeto visa conscientizar, incentivar e preparar os alunos para diversos exames: ENEM, SARESP, Concursos,
Vestibulares, por meio de aplicação de simulados semestrais

•

Professor Voluntário

O projeto visa contribuir com o desempenho dos alunos, tirando as dúvidas, no componente curricular de Matemática com
a contribuição de um professor voluntário.

•

Projeto de ação social: Aluno Solidário

O projeto visa a arrecadação de produtos de higiene pessoal e alimentos produzidos nos setores da escola para serem
doados ao asilo, casa-abrigo, casa da sopa e outras entidades.

•

Projeto "Horta na escola"

O Projeto “Horta na Escola” parte do entendimento de que, por meio da promoção da ação escolar e de uma
educação integral dos educandos, é possível gerar mudanças na cultura da comunidade no que se refere à alimentação, à
nutrição, à saúde e à qualidade de vida de todos, sobretudo, tendo a horta escolar como eixo gerador de tais mudanças.
Este projeto em parceria com escolas municipais de Penápolis (EMEF) permite que nossos alunos adquiram
autonomia e sejam capazes de resolução de problemas, sendo os docentes mediadores desse processo. Nossos alunos
farão orientações as crianças de como cultivar a terra e produzir alimentos de forma saudável, garantindo a sustentabilidade
do ambiente.
Sendo a escola um espaço onde a criança dará sequência ao seu processo de socialização, é fundamental o papel
da educação ambiental na formação de cidadãos conscientes e críticos do seu papel na sociedade.

•

Projetos da Cooperativa-Escola

São projetos desenvolvidos na Unidade Escolar que servem de laboratório para o desenvolvimento de aulas práticas,
dando suporte ao processo de ensino-aprendizagem.
Setor de Gado de Leite
Setor Gado de Corte

Setor de Aves de Corte e Postura
Setor de Coturnicultura
Setor de Cunicultura
Setor de Ovinocultura
Setor de Confinamento
Setor de Horta Orgânica
Setor de Viveiricultura
Setor de Cafeicultura

•

Projetos e/ou atividades Interdisciplinares

São projetos e/ou atividades desenvolvidas entre os diferentes componentes curriculares como

forma de superar a

fragmentação entre as disciplinas.
Sítio arqueológico
Feira Cultural/Científica

A Química da Natureza
Agricultura Orgânica e Biologia: fertilidade dos solos
Matemática e Geografia: Escalas gráficas e numéricas
Integração com projetos produtivos da cooperativa: Criação de 1 lote de 100 aves para corte (Frango de Corte); Criação de
2 lotes de 150 aves de Corte Colonial (Frango Caipira); Criação de Coelhos – 6 matrizes 1 Reprodutor – 120
láparos; Criação de Codornas – Plantel de 40 aves.
Matemática e Física: construção de um termômetro caseiro
Análise do leite da Unidade Escolar: processamento de produtos agropecuários e química
A precisão do jogo: Levantamento e Representação Topográfica e Educação Física
Com isso atende a uma clientela diferenciada a qual seus alunos apresentam perfil agrícola, não significando ser de
procedência de produtores rurais circunvizinhos, porém com veios intrínsecos para esse ramo.

ATIVIDADES DE APOIO PEDAGÓGICO
A Unidade Escolar tem a preocupação de dar aos alunos e professores os meios para que o ensino aqui
ministrado seja de qualidade e prezem pela formação profissional do aluno. Assim conta como material e
ambientes de apoio à educação de qualidade:
a) Arquivo Eletrônico disponibilizado para cada docente com material de apoio para planejamento Anual: 1 –
Calendário Escolar, 2 - Horário, 3 - Organizações Curriculares 4 - Sinteses de Competências, 5 - Planos de
Cursos Técnicos, 6 – Sistema Etec, 7 - Plano de Trabalho Docente, 8 - Plano Escolar, 9 - Projetos HAE;
b) Laboratórios (Química, Física e Informática);
c) Biblioteca;
d) Acervo bibliográfico: 6779 livros e Boletins, 102 revistas, 168 Fitas de vídeo, 282 DVDs e CDs, 78 Mapas e
Banners;
e) Grêmio Estudantil;
f) Sala Ambiente;
g) Sala de Multimeios;
h) Projetor Multimídia (Data Show) - 10;
i) Vídeo VHS - 01;
j) DVD - 04;
k) Retro Projetor – 01;
l) TVs - 07;
m) Auditório;
n) Anfiteatro;
o) Laboratórios de aulas práticas (bovinocultura de corte, bovinocultura de leite, aves de corte, aves de postura,
piscicultura, ovinocultura, cunicultura, cuturnicultura, estufas de hortaliças, viveiro de mudas, culturas anuais,
culturas perenes, horta, minhocultura)
p) Viveiro de mudas;

q) Piscicultura;
r) Apresentação de filmes, palestras e vídeos;
s) Realização de estágios, excursões, debates;
t) Visitas Técnicas;
u) Peças Teatrais;
v) Seminários;
w) Participação em Campeonatos Culturais;
x) Telas para Projeção – 08;
y) Disponibilidade de Internet Wireless para alunos;
z) Equipamentos para laboratório de meio ambiente.

CURSOS OFERECIDOS
Cursos:
Técnico em Agronegócio;
Técnico em Agropecuária Integrado ao Ensino Médio;
Técnico em Florestas,
Técnico em Informática;
Técnico em Meio Ambiente;
Qualificação Básica - Formação Inicial e Continuada (QB-FIC).
Também oferece nas classes descentralizadas: Técnico em Contabilidade no município de Penápolis e
Técnico em Serviços Jurídicos no município de Avanhandava. O componente curricular Língua Estrangeira
Moderna - Espanhol será oferecido através de projeto de HAE e a turma que iniciou em 2016, será oferecido horas
aula no 2º ano do Curso Agropecuária Integrado ao Ensino Médio.

AGROPECUÁRIA INTEGRADO DO ENSINO MÉDIO: Devido a necessidade e pertinência da
elaboração de currículo adequado às demandas do mercado de trabalho, à formação do aluno e aos princípios
contido na L.D.B. e demais legislações vigentes, levou o Centro Estadual de Educação Tecnológica Paula Souza,
implantou 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 que prevê a integração da parte de formação geral, correspondente ao Ensino Médio, com a parte da
formação profissional, do curso técnico, modelo este que seja realmente consistente e não uma simples
justaposição de objetivos, metodologias e componentes curriculares específicos de um e outro curso, e que se
complementem para formar uma mesma organização curricular, articulando-se e orientando-se para um mesmo
foco, com objetivos e metas em comum. Propicia o desenvolvimento de um modelo de ensino-aprendizagem capaz
de otimizar o tempo e os esforços de professores e alunos e os recursos disponíveis, canalizando-os para os mesmos
objetivos e empregando-os em atividades pedagógicas que desenvolvam nos educandos, ao mesmo tempo,
competências de formação geral e de formação profissional.
O perfil do Técnico em agropecuária é o profissional que planeja, executa, acompanha e avalia projetos
agropecuários e agroindustriais, em suas diversas etapas e atividades, supervisionando a produção agropecuária.
Administra empresas rurais e promove a industrialização e a comercialização de produtos agropecuários.
Experimenta, testa, desenvolve e melhora métodos e tecnologias de produção sustentável. Executa pesquisas e
análises laboratoriais. Presta assistência e consultoria técnica, orientando diretamente produtores sobre a produção,
a comercialização e a biosseguridade do setor. Promove diferentes formas de organização social, extensão e
capacitação rural e o desenvolvimento da visão de sustentabilidade da produção agropecuária.
Mercado de trabalho: Empresas Agropecuárias; Empresas Agroindústrias: Frigoríficos, Laticínios, Indústrias de
Processamento de Produtos de Origem Animal e Vegetal; Instituições Públicas/ Privadas de Pesquisa, educação e
extensão rural; Cooperativas Agropecuárias e fazendas; Empresas de prestação de serviços agropecuárias,
consultorias e assistência técnica; Empresas fornecedoras de agroquímicos; Empresas de fertilizantes; Empresas
de máquinas, equipamentos e implementos agrícolas; Destilarias e usinas de açúcar e álcool.
Campo de atuação - No setor Agropecuário os profissionais poderão desempenhar funções e cargos de acordo
com entidade de classe – CREA (Conselho Regional de Engenharia e Arquitetura): Administrador de Empresas
Rurais, Agropecuárias; Gerente de Produção Agropecuária; Auxiliar de Instrução Agropecuária; Supervisor
Agropecuário; Agente Agropecuário; Coordenador de Equipe; Assistente Técnico Agropecuário; Auxiliar de
Apoio Agropecuário; Auxiliar Técnico em Melhoramento Genético; Assistente Técnico em Extensão Rural.
O curso é oferecido em período período integral, dividido em aulas teóricas e práticas na fazenda, tendo para o
desenvolvimento das aulas práticas os seguintes laboratórios:
Setor de Gado de Leite
Setor Gado de Corte
Setor de Aves de Corte e Postura

Setor de Coturnicultura
Setor de Cunicultura
Setor de Ovinocultura
Setor de Confinamento
Setor de Horta Orgânica
Setor de Viveiricultura
Setor de Cafeicultura
Setor de Processamento de Produtos Agropecuários
Além da infra-estrutura física para o desenvolvimento das aulas, o curso conta com um corpo docente altamente qualificados
e laboratórios de informática, química, física e biologia. Como apoio pedagógico, a Unidade oferece aos alunos visitas
técncias, participação em feiras e eventos, projetos de ação social despertando no aluno um senso de solidariedade, de
colaboração.

AGRONEGÓCIO: Aplica técnicas de gestão e de comercialização que visem o aumento da eficiência do
mercado agrícola e agroindustrial. Identifica os segmentos das cadeias produtivas do setor agropecuário. Avalia
custos de produção e aspectos econômicos para a comercialização de novos produtos e serviços. Idealiza ações de
marketing aplicadas ao agronegócio. Auxilia a organização e a execução de atividades de gestão do negócio rural.
Mercado trabalho: propriedades rurais, empresas comerciais, estabelecimentos agroindustriais e empresas de
assistência técnica, extensão rural e pesquisa.
O curso é oferecido no período noturno, com aulas práticas aos sábados. O curso conta com docentes altamente qualificado
e diversos laboratórios. Como apoio pedagógico, a Unidade oferece aos alunos visitas técncias, participação em feiras e
eventos, projetos de ação social despertando no aluno um senso de solidariedade, de colaboração.

FLORESTAS: Planeja, elabora documentos, monitora projetos e supervisiona a execução de atividades
florestais desde a construção de viveiros e coleta de sementes até a produção de mudas, desenvolvendo e aplicando
técnicas de manejo em florestas nativas e comerciais. Coordena e gerencia empresas ligadas à exploração florestal,
na formação, na extração e no reflorestamento. Atua na conservação e preservação ambiental, monitorando
aspectos relativos a flora e fauna, participando de pesquisa, considerando e respeitando os tratados regionais e
mundiais no que se refere ao meio ambiente.
Mercado de trabalho: empresas de reflorestamento, indústrias madeireiras, empresas públicas de pesquisa e
preservação ambiental, parques públicos e áreas de preservação ambiental.

O curso é oferecido no período noturno, com aulas práticas aos sábados. Possui um corpo docente altamente qualificado
e diversos laboratórios para o desenvolvimento das aulas práticas. Conta com um viveiro de mudas com capacidade de
50.000 mudas por ano. Como apoio pedagógico, a Unidade oferece aos alunos visitas técncias, participação em feiras e
eventos, projetos de ação social despertando no aluno um senso de solidariedade, de colaboração.

INFORMÁTICA: Desenvolve e opera sistemas, aplicações e interfaces gráficas. Monta estruturas de
banco de dados e codifica programas. Projeta, implanta e realiza manutenção de sistemas e de aplicações.
Seleciona recursos de trabalho, linguagens de programação, ferramentas e metodologias para o desenvolvimento
de sistemas.
Mercado de trabalho: O mercado de trabalho do Técnico em Informática é amplo, abrangendo instituições
públicas, privadas e do terceiro setor, que demandam sistemas computacionais, especialmente envolvendo
programação de computadores: indústrias em geral; comércio; empresas de prestação de serviços; empresas de
tecnologia da informação; empresas públicas, privadas, estaduais e federais. Poderá trabalhar como autônomo em
consultoria, treinamento e desenvolvimento de softwares.
O curso é oferecido no período noturno. Conta com professores altamente qualificados, com laboratórios estruturados para
atender as necessidades do processo de ensino-aprendizagem.

MEIO AMBIENTE: Identifica as intervenções ambientais, analisa suas consequências e propõe ações para
prevenção, otimização, minimização e/ou remediação de seus efeitos; utiliza para isso as tecnologias disponíveis
associadas às diversas áreas de conhecimento e atua de forma proativa e ética, contribuindo para o
desenvolvimento sustentável, dentro dos princípios da Legislação Ambiental.
Mercado de trabalho: Instituições públicas (municipal, estadual e federal – secretarias de meio ambiente;
unidades de conservação ambiental); Terceiro Setor (ONG’s); empresas de prestação de serviços na área ambiental
(análise da qualidade da água, ar e solo); empresas que possuem ou implementam o Sistema de Gestão Ambiental;
estações de tratamento de água e resíduos.
O curos é oferecido no período noturno com algumas aulas práticas realizadas aos sábados. Conta com um corpo docente
altamente qualificado. Utiliza como apoio didático os diversos laboratórios da Unidade Escolar (química, biologias e os
setores produtivos).

SERVIÇOS JURÍDICOS: O Técnico em Jurídico é o profissional que cumpre as determinações legais e judiciais
atribuídas aos cartórios oficiais e extrajudiciais, lavrando atos, autuando processos e procedendo aos registros
cabíveis. Expede mandados, traslados, cartas precatórias e rogatórias e certidões. É responsável pelo
gerenciamento e pelo arquivo de processos e de documentos judiciários em geral. Realiza diligências, tais como:
citações, intimações, prisões e penhoras. Presta atendimento ao público, redigindo procurações, autenticando
documentos. Coadjuva em audiências. Pode supervisionar uma equipe de serventuários.

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.
O curso é oferecido no período noturno como sala descentralizada na cidade de Avanhandava/SP. Possui laboratório de
informática para o desenvolvimento das aulas. Conta com um corpo docente altamente qualificado. Como apoio pedagógico
o curso promove visitas técnicas, palestras com profissionais da área, participação em feiras e eventos.

CONTABILIDADE: É o profissional que desempenha tarefas relativas à contabilidade e à administração das
organizações. Analisa a documentação contábil e elabora planos de contas. Organiza, controla e arquiva
documentos relativos à atividade contábil/administrativa e controla as movimentações. Constitui e regulariza
empresas, identifica documentos e informações, atende à fiscalização e procede a consultoria empresarial. Executa
a contabilidade geral, operacionaliza a contabilidade de custos e efetua contabilidade gerencial. Administra o
departamento de pessoal e realiza controle patrimonial.
Mercado de trabalho: Áreas da Indústria, Comércio, Prestação de Serviços, empresas em geral de pequeno e
médio portes.
O curso é oferecido no período noturno como sala descentralizada na cidade de Penápolis/SP. Possui laboratório de
informática para o desenvolvimento das aulas. Conta com um corpo docente altamente qualificado. Como apoio pedagógico
o curso promove visitas técnicas, palestras com profissionais da área, participação em feiras e eventos.

FUNÇÃO DA COOPERATIVA NO PROJETO PEDAGÓGICO DA ESCOLA
A integração do processo ensino aprendizagem com os projetos da cooperativa que para viabilizar há
uma necessidade de pôr em ação os seguintes pontos: a) Ordenamento dos alunos em equipes com
disponibilidade de tempo por período na participação dos projetos produtivos, culturais e de lazer. b) Maior
divulgação e cativar mais os alunos, motivando sua participação, conscientizando que dessa forma estará se
beneficiando no aprimoramento dos conhecimentos técnico e tecnológico. c) Levar aos professores o lado
positivo das atividades executadas pelos alunos e funcionários em forma de laboratório de ensino aprendizagem
é uma forma de montar uma equipe produtiva mais coesa ao trabalho dos docentes.
OBJETIVOS COMUNS DE AÇÕES DOS PROFESSORES
1. Concretização da Proposta Educacional da Unidade de Ensino;
2. Elaborar e preparar aulas para o cumprimento do plano de trabalho segundo a proposta pedagógica da escola,
no que se refere aos objetivos, conteúdos e prazos para seu desenvolvimento;

3. Consecução de objetivos essenciais propostos, priorizando a melhoria da qualidade de ensino;
4. Intensificar o trabalho coletivo através do trabalho interdisciplinar, selecionando e articulando a sequência dos
conteúdos pelas diferentes disciplinas e séries, promovendo investigação e diagnóstico do processo de
construção do conhecimento sistemático, possibilitando ao professor a oportunidade de verificar a qualidade do
seu trabalho e a revisão de sua prática docente e ao aluno perceber o nível de aprendizagem em que se encontra,
seus limites e necessidades de avanço;
5. Estabelecer estratégias para recuperar alunos de menor rendimento;
6. Participar de reuniões com finalidade pedagógica e outras de interesse do ensino;
7. O conselho de classe reunir-se-á a cada bimestre ou extraordinariamente por solicitação do Diretor ou 2/3 de
seus membros para analisar os casos previstos pela legislação pertinente;
8. Capacitação profissional dos docentes através de palestras, dinâmicas de grupo, troca de experiências, além de
estimulá-los a estar sempre em busca de novos conhecimentos;
9. Projeto recuperação/reforço escolar;
10. Implantação de projetos: Prevenção, Meio ambiente, Conservação do Patrimônio, Sala Ambiente e Sala de
Informática;
11. Através de reuniões pedagógicas, conscientizar os professores da necessidade de encontrar caminhos
adequados e prazerosos para a concretização do processo ensino-aprendizagem, construindo, dessa forma, um
ambiente estimulador e agradável. Uma pedagogia centrada no aluno e não nos conteúdos;
12. Conscientizar os docentes da importância do trabalho em equipe para obtenção de um funcionamento
integral da Escola, estimulando uma relação de igualdade, respeito e consideração mútuos;
13. Conscientizar os docentes do valor da avaliação como parâmetro diário para um replanejar constante e não
como medida de valor inexorável;
14. Através de reuniões, manter contato direto e transparente com a comunidade, construindo um
relacionamento harmonioso de forma que os pais percebam a importância de sua participação para a
concretização de uma Escola de qualidade;
15. Utilização da sala de estudos (estímulo à leitura) e do laboratório (descobertas científicas), laboratórios de
informática (portais educacionais);
16. Estudo detalhado dos temas transversais;
17. Feira Cultural;

18. Avaliar e controlar a qualidade do ensino-aprendizagem;
19. Revitalização das atividades do Grêmio Estudantil;
20. Palestras dirigidas aos alunos para que os mesmos possam, através de informações atuais, sentir-se
estimulados a frequentar as aulas, percebendo que os conhecimentos adquiridos na Escola serão necessários para
que possam enfrentar um mundo globalizado onde a mudança se faz diariamente;
21. Administrar, com a participação de professores, pais, funcionários e direção, as verbas recebidas, de forma a
atingir o objetivo maior que é a construção de uma escola pública de qualidade.
SISTEMÁTICA DE ACOMPANHAMENTO E AVALIAÇÃO DO ALUNO
O Plano Escolar, dentro de uma visão estratégica, será suscetível de mudanças, uma vez que aquilo que
está previsto pode não ser o melhor caminho ou mesmo apresentar bons resultados, como também ocorrer novas
situações na política governamental no que tange à educação, e sendo a avaliação contínua, será passível isto
acontecer.
O processo de avaliação de competência será realizado pelos professores envolvendo atividades teóricas
e práticas.
As avaliações levarão em conta o perfil de conclusão das qualificações técnicas e da habilitação
profissional.
A avaliação será contínua, cumulativa, diagnóstica, de acompanhamento e, ao final do módulo,
classificatória.
Para avaliar as competências previstas no curso os professores utilizarão de vários instrumentos de
avaliação como: testes, avaliações dissertativas e objetivas, seminário, avaliações práticas , relatórios, roteiros,
observações, entrevistas, pesquisas, auto avaliações e projetos.
O projeto, como instrumento de avaliação, será proposto individualmente ou em equipe.
Projetos individuais avaliarão as competências de:
· Representar objetivos;
· Caracterizar propriedades daquilo que será trabalhado;
· Antecipar resultados intermediários e finais;
· Escolher estratégias para a resolução do problema;

· Executar ações para alcançar resultados;
· Avaliar condições para a resolução do problema;
· Seguir critérios pré-estabelecidos.
O projeto coletivo possibilita ainda avaliar competências comportamentais, como capacidade de trabalhar
em grupo, responsabilidade, iniciativa, liderança, solidariedade. Ao final do módulo, para fins de certificação, os
alunos serão avaliados pelos professores, considerando as competências necessárias ao desempenho do técnico
nas diferentes situações de trabalho. De acordo com os objetivos propostos, o docente irá avaliar constantemente
os aspectos cognitivos relativos a habilidades e comportamentais, expressos das seguintes formas:
a) Compreensão (itens observados: entendimento/interpretação de ideias, informações, conceitos e textos);
b) Relacionamento (itens observados: capacidade de perceber as ligações existentes entre ideias, fatos,
processos, estilos, causalidade/efeito);
c) Construção de conceitos (itens observados: conceituação adequada verificada em trabalhos escritos e
apresentações orais feitas com originalidade e não como reprodução de conceitos memorizados);
d) Redação (itens observados: clareza, originalidade, vocabulário, argumentação, citação de referências);
e) Comunicação interpessoal (itens observados: clareza e empatia ao fazer apresentações para o grupo em
seminários);
f) Disciplina (itens observados: pontualidade, preocupação em trazer para as aulas o material de apoio,
organização na apresentação dos trabalhos);
g) Cooperação (itens observados: prestação de auxílio aos colegas e ao professor; socialização das informações,
experiências e conhecimentos que possam beneficiar o grupo);
h) Interesse (itens observados: iniciativa em pesquisar, se informar, ilustrar o que se discute ou pesquisa etc,
além do solicitado pelo professor; participação em debate e em aulas dialógicas, durante a execução de tarefas e
trabalhos de grupo, perguntando; respondendo; esclarecendo dúvidas; complementando explicações,
exemplificações);
i) Liderança (itens observados: capacidade de motivar, estimular, organizar e orientar ações de grupo). O
docente então registrará nesses momentos mais propícios à observação dos conhecimentos, habilidades e
comportamentos que merecerão mais sua atenção, usando, para isso, na ficha de avaliação, códigos de registro
por ele convencionados.
A avaliação no processo de ensino-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; e
· Subsidiar as decisões do Conselho de Classe para promoção, retenção ou reclassificação de alunos.
· A verificação do aproveitamento escolar do aluno compreenderá a avaliação do rendimento e a apuração da
frequência, observadas as diretrizes estabelecidas pela legislação.

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 Área e deverá incidir sobre o desempenho do aluno nas
diferentes situações de aprendizagem, considerados os objetivos propostos para cada uma delas. Os
instrumentos de avaliação deverão priorizar a observação de aspectos qualitativos da aprendizagem,
de forma a garantir sua preponderância sobre os quantitativos.
SÃO INSTRUMENTOS DE AVALIAÇÃO
· Todo trabalho realizado com o aluno é em potencial um instrumento de avaliação;
· Avaliações, trabalhos de pesquisa, listas de exercícios (individuais ou em grupo), entre outros, devem avaliar os
conteúdos e habilidades de forma clara e inteligível;
· Os instrumentos devem avaliar o aluno passo a passo, de forma contínua;
· São igualmente importantes a auto avaliação e a avaliação formativa;
· Toda proposta deve levar o aluno a estar em contato com a construção do conhecimento;
· Os instrumentos devem avaliar o raciocínio e a criatividade do aluno.

As sínteses de avaliação do rendimento do aluno, parciais ou finais, elaboradas pelo professor,
serão expressas em menções correspondentes a conceitos, com as seguintes definições operacionais:
Menção Conceito
Definição Operacional
MB
Muito Bom O aluno obteve excelente desempenho no desenvolvimento
competências do componente curricular no período.
B
Bom
O aluno obteve bom desempenho no desenvolvimento
competências do componente curricular no período.
R
Regular
O aluno obteve desempenho regular no desenvolvimento
competências do componente curricular no período.
I
Insatisfatório O aluno obteve desempenho insatisfatório no desenvolvimento
competências do componente curricular no período.

das
das
das
das

· As sínteses parciais, no decorrer do ano/semestre letivo, virão acompanhadas de diagnóstico das
dificuldades detectadas, 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.

Os resultados da verificação do rendimento do aluno serão sistematicamente registrados,
analisados com o aluno e sintetizados pelo professor numa única menção.
· O calendário escolar preverá os prazos para comunicação das sínteses de avaliação aos alunos e, se menores, a
seus responsáveis.
· Ao aluno de rendimento insatisfatório durante o semestre/ano letivo, serão oferecidos estudos de recuperação;
· Os estudos de recuperação constituir-se-ão de atividades, com recursos e metodologias diferenciados,
reorientação da aprendizagem, diagnóstico e atendimento individualizados;
· Os resultados obtidos pelo aluno nos estudos de recuperação integrarão as sínteses de aproveitamento do período
letivo.
Durante o semestre letivo, os professores se reunirão para estudo e reflexão do desenvolvimento do processo de
ensino e aprendizagem, por classe, série/módulo ou área. A verificação do rendimento escolar nos cursos e
programas de formação inicial e continuada obedecerá à legislação, aplicando-se, no que couber, as normas do
Regimento Comum.

ESTRATÉGIAS DE RECUPERAÇÃO PARA ALUNOS COM RENDIMETNO
INSATISFATÓRIO
A recuperação contínua é composta por um conjunto de estratégias eleboradas pelo professor com o objetivo de recuperar
conteúdos essenciais que não foram assimilados pelo aluno. Porranto, a recuperação contínua tem como foco a
aprendizageme não simplesmente a recuperação de menções insatisfatórias.
São estratégias utilizadas pelos docentes para a recuperação contínua:
Aulas de revisão
Reforço escolar ministrado pelo professor (voluntário) e alunos monitores*.
Atividades e pesquisas
Exercícios e trabalhos extras
Exercícios que retomamconteúdos importantes que já foram abordados anteriormente
Ensino de técnicas facilitadoras da aprendizagem: anotações, leituras, organização do tempo entre outras.

*O reforço com professor voluntário será ministrado uma vez na semana, onde os alunos levarão as dúvidas e tarefas para
serem desenvolvidos nessas aulas. Outra estratégia de recuperação é a monitoria, onde ao final de cada bimestre é
diagnosticado qual componete curricular os alunos apresentaram maior dificuldade. Com esses dados, são selecionados
alunos monitores para colaborar no processo de aprendizagem dos alunos com dificuldades com base em exercícios
ministrados pelo docente em aula.

· Acompanhamento de recuperação contínua
Verificar os casos de menções insatisfatórias de cada classe, após o encerramento do conselho
intermediário. Organizar uma planilha de controle de menções insatisfatórias. Encaminhar para o coordenador
de curso arquivo eletrônico: planilha de alunos com menções insatisfatórias e do programa especial de alunos
com recuperação. Nesse documento, o professor irá preencher quais foram as competências e habilidades não
adquiridas pelos alunos com menção insatisfatória e as atividades programadas para a recuperação. A
coordenação pedagógica e de curso deverá realizar um acompanhamento e controle da realização dessas
atividades, verificando ao final, se os alunos resgataram os conteúdos não assimilados e/ou elucidação de
dúvidas.
TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO (TCC)
O Trabalho de Conclusão de Curso – TCC, na ETEC João Jorge Geraissate, é requisito essencial e
obrigatório para obtenção do diploma de técnico. Trata-se de uma atividade escolar, na forma de Trabalho Escrito
e Apresentação Oral por um grupo de alunos, para sistematização do conhecimento sobre um objeto de estudo
pertinente à formação profissional.
O TCC para os cursos modulares começarão no 2º módulo e para cursos integrados iniciarão nas 3ª séries.

O objetivo do TCC é favorecer o desenvolvimento de competências específicas, visando a formação de
profissionais capazes de buscar, compreender e aplicar o conhecimento científico.
O TCC deverá envolver necessariamente uma pesquisa empírica, que somada à pesquisa bibliográfica dará o
embasamento prático e teórico necessário para o desenvolvimento do trabalho.

São objetivos do TCC:
I. Oferecer educação profissional por meio de mecanismos que garantam a contextualização de currículos;
II. Promover a efetiva interdisciplinaridade no desenvolvimento do trabalho;
III. Promover a interação da teoria e da prática, do trabalho e da educação;

IV. Possibilitar o acompanhamento e o controle das práticas desenvolvidas pelos alunos, na própria escola
ou nas instituições parceiras, permitindo a verificação do desempenho dos alunos, segundo as competências
estabelecidas no Plano de Curso;
V. Proporcionar experiências práticas específicas aos alunos por meio do desenvolvimento de projetos,
promovendo a integração com o mundo do trabalho e o convívio sócio-profissional;
VI. Propiciar ao aluno o domínio das bases norteadoras da profissão de forma ética e compatível com a
realidade social, desenvolvendo valores inerentes à cultura do trabalho;

VII. Promover a autonomia na atividade de produção de conhecimento científico.
A Banca de Validação terá como composição básica o Professor Responsável pelo Componente
Curricular Desenvolvimento do TCC, como seu presidente, e mais dois professores da U.E. A
apresentação do trabalho para a banca é de caráter obrigatório.

A avaliação do TCC envolve a apreciação:
I. do desenvolvimento do TCC;
II. do trabalho escrito;
III. da demonstração do produto e/ou materiais resultantes do trabalho realizado, quando for o caso.

Os trabalhos deverão seguir as orientações previstas normas da ABNT e respectivas normas
internas da UE, previstas no Regimento Interno.
A avaliação do TCC envolverá apreciação do trabalho escrito e da apresentação oral.
§1º- Itens a serem considerados na orientação e apreciação da exposição:
I. Tema
II. Atendimento às justificativas e aos objetivos
III. Aplicabilidade no mercado atual e futuro
IV. Grau de inovação / originalidade
V. Domínio de conteúdo
VI. Embasamento teórico/científico

VII. Exposição oral

ATOS LEGAIS DE CRIAÇÃO E FUNCIONAMENTO

ATOS LEGAIS:
Data de Criação: 13 de Abril de 1970 sob o Decreto n.º 52.397-70 Data de Instalação: 13 de Abril de 1970.
TÉCNICO EM AGRONEGÓCIO - Lei Federal nº 9394, de 20/12/1996; Resolução CNE/CEB nº 6, de
20/09/2012; Resolução SE nº 78, de 07-11-2008, Decreto Federal nº 5154, de 23-07-2004. Plano de Curso
aprovado pela Portaria CETEC – 752, de 10-09-2015, Publicada no Diário Oficial de 11-09-2015 - Poder
Executivo - Seção I - pagina 54.
TÉCNICO EM MEIO AMBIENTE – Lei Federal nº 9394, de 20/12/1996; Resolução CNE/CEB nº 1, de 512-2014; Resolução nº 6, de 20-9-2012; Resolução SE nº 78, de 07-11-2008, Decreto Federal nº 5154, de 2307-2004. Plano de Curso aprovado pela Portaria CETEC – 770, de 21-9-2015, Publicada no Diário Oficial de
22-09-2015 - Poder Executivo - Seção I - pagina 38 .
TÉCNICO EM AGROPECUÁRIA INTEGRADO AO ENSINO MÉDIO - Lei Federal 9394/96, de 20-121996; Lei Federal nº 11.741/2008; Resolução CNE/CEB nº 1, de 5-12-2014, Resolução CNE/CEB nº 6, de 209-2012, Resolução CNE/CEB 2, de 30-1-2012 e Resolução CNE/CEB 4, de 13-7-2010; Resolução SE nº 78, de
7-11-2008; Decreto Federal nº 5154,de 23-7-2004; Plano de Curso aprovado pela Portaria CETEC - 754, de 109-2015, publicada no Diário Oficial de 11-9-2015 – Poder Executivo - Seção I - página 54.
TÉCNICO EM AGROPECUÁRIA INTEGRADO AO ENSINO MÉDIO - Lei Federal 9394/96, de 20-121996; Resolução SE nº 78, de 7-11-2008; Resolução CNE/CEB nº 4, de 6-6-2012, Resolução nº 6, de 20-92012, Resolução CNE/CEB 2, de 30-1-2012 e Resolução CNE/CEB 4, de 13-7-2010; Decreto Federal nº 5154
de 23/7/2004; Parecer CNE/CEB nº 5 de 4-05-2011; Indicação CEE 08/2000. Plano de Curso aprovado pela
Portaria CETEC - 192, de 26-9-2013, publicada no Diário Oficial de 27-9-2013 – Poder Executivo - Seção I página 41.
TÉCNICO EM AGROPECUÁRIA INTEGRADO AO ENSINO MÉDIO - Resolução SE nº 78, de 7-11-2008,
Lei Federal 9394/96, Decreto Federal nº 5154/2004, Parecer CNE/CEB nº 39/2004, Lei Federal nº 11741/2008,
Resolução CNE/CEB nº 6, de 20-9-2012, Resolução CNE/CEB 2, de 30-1-2012, Resolução CNE/CEB 4, de 137-2010, Parecer CNE/CEB nº 5 de 4-05-2011, Parecer CNE/CEB nº 11, de 12-6-2008, Resolução CNE/CEB nº 3,
de 9-7-2008, alterada pela Resolução CNE/CEB nº 4, de 6-6-2012, Deliberação CEE 105/2011, das Indicações
CEE nº 08/2000 e nº 108/2011. Plano de Curso aprovado pela Portaria CETEC - 192, de 26-9-2013, publicada no
Diário Oficial de 27-9-2013 – Poder Executivo - Seção I - página 41.

Nº de Classes : 08

Período Integral: 05
Período Noturno: 03
N.º de matriculas em 2017:

228

CLASSES DESCENTRALIZADAS:
TÉCNICO EM CONTABILIDADE - Lei Federal 9394/96, de 20-12-1996; Resolução CNE/CEB
nº Resolução SE nº 78, de 7-11-2008; Resolução CNE/CEB nº 4, de 6-6-2012, e Resolução nº 6, de 20-92012; Decreto Federal nº 5154, de 23-7-2004; Indicação CEE 08/2000. Plano de Curso aprovado pela Portaria
CETEC - 177, de 26-9-2013, publicada no Diário Oficial de 27-9-2013 – Poder Executivo - Seção I - página 40.
TÉCNICO EM CONTABILIDADE
Nº de Classes Descentralizada: 01
Período Noturno: 01
Nº de matrículas em 2017 : 40
TOTAL GERAL DE ALUNOS: 268
HISTÓRICO DA ESCOLA

ORGANIZAÇÃO E CRIAÇÂO DA ETEC JOÃO JORGE GERAISSATE

No dia 13 de abril de 1970, segunda-feira, foi estabelecido, por meio do Decreto 52.397 de 1970, o
Colégio Agrícola de Penápolis.
"Artigo 1° - Ficam criados Colégios Técnicos Agrícolas, nos seguintes municípios: Eldorado Paulista, Itapeva,
Penápolis e Jaú.
Artigo 2º - Fica autorizado o funcionamento do Colégio Técnico Agrícola Estadual de Penápolis, no corrente ano,
tendo em vista, as exigências mínimas para sua instalação."
A aquisição de uma área de cem alqueires de terras, destinada à construção do referido estabelecimento de ensino,
ocorreu durante a administração política do Senhor Edison João Geraissate, (anexos-foto1) engenheiro civil, o
qual administrou a cidade no período de 1964 a 1968, e representou o poder executivo na época do fato. A citada
área pertencia ao Sr. Jácomo Anhesini e sua esposa, com localização no Bairro Lageado, conforme Lei 476 de 15
de março de 1966: "Dispõe sobre aquisição de imóvel rural para construção de Ginásio Agrícola".
"O Engº Edison João Geraissate, Prefeito Municipal de Penápolis, usando das atribuições que lhe são
conferidas por lei, faz saber que a Câmara Municipal de Penápolis decreta e ele promulga a seguinte lei:
Art.1º - Fica o Poder Executivo autorizado a adquirir por via de desapropriação judicial ou amigável, uma área
composta de cem alqueires de terras, já declarada de utilidade pública através do decreto nº 246, de 4 de março de
1966, publicado na imprensa local, pertencente à Jácomo Anhesine e sua mulher, a ser desmembrada da Fazenda
Santo Antonio, no Bairro Lageado, neste distrito e município de Penápolis, sem qualquer benfeitoria, dividindo e
confrontando por seus diferentes lados com os ex-proprietários, com o Córrego Lageadinho.
§ único - O imóvel acima caracterizado se destina à construção e instalação de um Ginásio Agrícola."
A aquisição de terra, pela Prefeitura Municipal, teve o apoio da Câmara de Vereadores. Nesse período, esta
contava com onze vereadores, três suplentes, um presidente, vice e dois secretários; primeiro e segundo, sendo
eles: Dr. Nicolau Abramides, José de Castilho Lima, Dr. Antônio José Paro, Demóstenes dos Anjos Bafile,
Antonio de Castilho Braga, Antônio Passafaro, Benone Soares de Queiroz, Dr. Dirceu Gastão dos Santos Peters,
Kemil Rahal, Leormindo Anhesine, Dr. Ramalho Franco, Dr. Ricardo Rodrigues de Castilho, Tibúrcio Ferreira
Mendes, Dr. Walmir Pesquero Garcia, Waldemiro Jorge de Mendonça e suplentes: Eduardo Berbel Sorroche,
Milton Bapltista Bertolini, Paulo Silvio da Silveira.
As terras foram repassadas ao senhor Benedito Faleiros, (anexos-foto 2) político "exercendo por doze
anos, o mandato eletivo de vereador" na cidade que, por sua vez, as recebeu, a título de doação, para a instalação
de um Ginásio Agrícola.
Ainda, no que diz respeito ao ocorrido, o senhor Benedito fez um acordo com representantes do poder legislativo
e do poder executivo, que, ao receber as terras doadas pela Prefeitura, iria repassar os cem alqueires ao
representante autorizado pelo "Senhor Secretário da Justiça e Negócio do Interior" para a implantação do Colégio
Agrícola.
A Lei a seguir, permite ter o conhecimento e a confirmação do fato:
"Lei número 489 de 27 de maio de 1966: Autoriza o Poder Executivo a doar área de terra. (...)"
Artigo 1º: Fica o Poder Executivo autorizado a doar ao Sr. Benedito Faleiros, brasileiro, casado, comerciante, (...)
uma área de 100 alqueires paulistas, equivalente a 242,00, situada na Fazenda Santo Antonio, no imóvel e Bairro
do Lageado (...)"
Em uma entrevista concedida pelo Dr. Edison João Geraissate, em sua residência, em 15 de junho de 2013, sábado,
este relatou o seguinte:
"Tendo como uma das principais metas da minha administração, a instalação de escolas para o desenvolvimento
cultural de nossa juventude, eu e meus assessores resolvemos nos dedicar à instalação em nossa cidade, de uma
escola agrícola e, quem sabe, no futuro, que pode estar próximo, uma escola Superior de Agricultura. (...) o Estado
não estava disposto a instalar mais uma Escola Agrícola e para isso exigiam que fosse doada uma propriedade

com área de cem alqueires. Achei um absurdo e aleguei que nenhuma escola agrícola existente no estado tinha
mais que quarenta alqueires. (...) Os burocratas afirmaram que as normas tinham sido alteradas e que tinha que ser
cem alqueires e que a área tinha que ser doada por pessoa física, não podendo ser doado por órgão público, o que
era vetado pela Constituição."
Conforme consta na entrevista com o Dr. Edison João Geraissate, a Prefeitura adquiriu os cem alqueires
de terras, o que pode ser lido no relato da "Lei nº 476 de 15 de março de 1966: Dispõe sobre aquisição de imóvel
rural para construção de Ginásio Agrícola.
Art. 1º- Fica o Poder Executivo autorizado a adquirir por via de desapropriação judicial ou amigável, uma área
composta de cem alqueires de terras, já declarada de utilidade pública através do decreto nº 246, de 4 de março de
1966, publicado na imprensa oficial, pertencente à Jácomo Anhesine e sua mulher, a ser desmembrada a Fazenda
Santo Antonio, no Bairro Lageado (...)
§ único - O imóvel acima caracterizado se destina à construção e instalação de um Ginásio Agrícola. (...)"
Assim, após a compra das terras, a prefeitura fez a doação ao Sr. Benedito Faleiros. "(...) compramos a
terra, pagamos e doamos pro Dito, (...) Dito fez uma escritura, uma oferta pro Estado, de cem alqueires."
"Decreto nº 246 de 4 de março de 1966: Declara de utilidade pública gleba de terra destinada à construção de um
Ginásio Agrícola."
Pode-se concluir por esses dados, a razão da localização do Colégio Agrícola no seguinte endereço: Estrada José
Vigilato de Castilhos, s/n, no Bairro Lageado com entrada pela Rodovia Assis Chateaubriand km 278 + 800
metros. A área se encontra na zona rural, aproximadamente 17 km distante do centro da cidade.
Para compreender melhor a referida localização geográfica, foi perguntado ao Dr. Edison J. Geraissate,
sobre a escolha do local para a criação do Colégio e ele respondeu que precisava pesquisar e encontrar "quem
poderia vender e barato. (...) Então conseguimos que (fosse vendido) cem alqueires para nós por vinte milhões o
alqueire, naquele tempo. (...) Por que dois mil reis naquele tempo foi barato, mas ele (o vendedor) já tava velho,
não cuidava de nada. (...) Então foi assim", compraram as terras que o proprietário havia recebido de herança.
Além disso era necessário entender também o motivo da escolha do nome João Jorge Geraissate para a
Escola Agrícola. O entrevistado, Dr. Edison, explica que no período em que foi prefeito, o senhor Jamil Dualibi,
na época Deputado Estadual, relatou que havia dois locais a serem homenageados com nomes de cidadãos
penapolenses. Tratava-se de duas escolas: uma situada na cidade e a outra, na zona rural. Assim, em uma conversa
com o Deputado anteriormente mencionado, o Dr. Edison escolheu a Escola Agrícola para ser homenageada com
o nome de seu pai. Em seu entender, um estabelecimento de ensino na zona rural estava mais próximo ao perfil
de seu genitor, uma vez que fora agricultor. Portanto, ficou decidido que o nome da instituição de ensino João
Jorge Geraissate.
Este fato pode ser comprovado nos documentos oficiais encontrados nos prontuários dos alunos, pois, nos
cabeçalhos estão escritos os termos Colégio Técnico Agrícola Estadual de Penápolis, com a sigla C.T.A.E. de
Penápolis. O referido é conhecido e divulgado como Colégio Agrícola João Jorge Geraissate.
QUEM FOI JOÃO JORGE GERAISSATE?
João Jorge Geraissate nasceu em 25 de dezembro de 1898 e faleceu no dia 13 de maio de 1973, aos 75
anos de idade. O referido nasceu em Corumbá, Mato Grosso, como filho de Jorge e Anastácia. "Ali cresceu, fez
o primário e, (...) autoditada, lia muito e tinha uma caligrafia de dar inveja. Ainda, apurou-se que desde criança
já era comerciante. Em 1916, a família deixou Corumbá e, atraída por outros conterrâneos, chegou a Penápolis.
Nessa época, a cidade estava com apenas oito anos de existência, uma vez que foi fundada em 1908.

Aos 18 anos, (...) abriu um pequeno comércio, praticamente um boteco. (...). Em 1920, foi convocado para
servir o Exército, no 17º Batalhão de Caçadores, sediado em Corumbá. Devido a esta nova condição, vendeu seu
pequeno estabelecimento para o Sr. José da Cruz e cumpriu o serviço militar na mesma localidade. Era tão
´Caxias´, que no terceiro mês já tinha sido promovido a Cabo e, como tal, recebia soldo (salário) o qual
economizava por inteiro.
Voltando a Penápolis, adquiriu do Sr. Cruz, o pequeno comércio que tinha sido seu. Ampliou o "boteco" e
assim nasceu a Casa São João, fundada em 21 de abril de 1921. (...) Por fim, em 1927 casou-se com Rosalina
Dualibi, filha de Salim Dualibi e Rosa Assuf Dualibi."
Até este momento, algumas questões relacionadas com a história do Colégio foram esclarecidas, como por
exemplo, sua localização a 17 km do centro da cidade, a quantidade de terras cedidas para a instalação do Colégio
e a explicação da escolha do nome da atual Escola Técnica Estadual - Etec.. Além do mais, foi possível também
conhecer um pouco a respeito da vida do homenageado, o senhor João Jorge Geraissate.
CURRÍCULO E CONHECIMENTOS ESCOLARES
Na sequência, vale conhecer um pouco sobre documentações e atestados exigidos aos alunos ao
frequentarem este prestigiado colégio, bem como as disciplinas estudadas e o respectivo desempenho.
Nos arquivos pesquisados na Secretaria Acadêmica, constam na ficha individual do primeiro aluno
matriculado, dados como seu nome completo, filiação, local de residência e histórico das disciplinas que cursou
na escola anterior. No que se refere a este estudante, matriculado no Colégio Agrícola Estadual de Penápolis, estão
relacionadas as seguintes disciplinas estudadas:
No 1º ano letivo de 1970 - primeiro ano Colegial, na época, estudou: Português, Matemática, Física,
Química, Desenho, Educação Moral e Cívica, Agropecuária 1, Mecânica, Zootecnia I e Industrializações Rurais.
O resultado final do aproveitamento curricular do mesmo em seu primeiro ano foi satisfatório e, como resultado,
foi aprovado.
Com referência ao mesmo estudante, em sua segunda ficha individual, consta que no ano letivo de 1971, portanto,
no segundo ano Colegial, turma masculina, esse estudou: Português, Matemática, Física, Química, História,
Educação Moral e Cívica, Mecânica Agrícola, Industrializações Rurais, Zootecnia I e Zootecnia II. Entretanto, no
que se refere ao ano letivo de 1972, não há nenhum registro.
Ainda, como parte da vida escolar do referido, esse foi, conforme escrito no documento, "admoestado
verbalmente, pelo motivo de estar perturbando o bom andamento disciplinar no período noturno". Isto ocorreu
duas vezes no mês de agosto de 1970. Novamente, nada está relacionado em seu histórico no ano seguinte.
Outro ponto Interessante observado são os atestados da época que mostram que o aluno foi "vacinado
contra varíola, nada havendo, portanto, que o impossibilite para fins escolares". Inclusive, consta nos
cabeçalhos: Secretaria da Saúde Pública, Coordenadoria de Saúde da Comunidade - Divisão do Serviço do
Interior, que tal procedimento foi efetuado em 1971 e 1972, com validade até 11 de janeiro de 1973. Os demais
atestados referem-se à "boa conduta e bom comportamento, nada constando que, de qualquer outra forma possa
desaboná-lo", expedidos tanto por outra instituição de ensino, quanto pela escola agrícola que frequentou.
Ao observar a lista de alunos desse período da pesquisa, observa-se que, do número 1 (um) ao número 99
(noventa e nove), só há registro de nomes masculinos, porém, o número 100 identifica uma aluna.

Outro fato que vale destacar é que nos prontuários das documentações dos alunos, há atestados de boa
conduta, expedidos pela escola anterior que os alunos frequentaram. No prontuário do primeiro aluno pesquisado,
consta um atestado de vacinação contra a varíola, também com data de validade de 26 de janeiro de 1972. As
documentações de tal natureza não são exigidas atualmente pela Secretaria Acadêmica aos estudantes recémmatriculados. Estes preenchem um requerimento de matrícula e respondem a algumas questões pertinentes mas,
sem a obrigatoriedade de providenciar os citados comprovantes, o que outrora era exigido dos primeiros educandos
da Instituição.
No prontuário de uma aluna, identificada como número 100, constam dois atestados médicos assinados
por profissionais diferentes, ambos de Penápolis. Todavia, um deles a isenta de esforços físicos por um
determinado tempo. Ainda, em sua ficha individual, está relacionado que a mesma estudou as seguintes
disciplinas: Português, Matemática, Física, Química, História, Desenho, Educação Moral e Cívica, Agropecuária
I, Zootecnia I, Zootecnia II, Indústrias Rurais, Mecânica Agrícola e Escola Fazenda. Tudo isso foi estudado nos
dois anos em que permaneceu no Colégio Agrícola. Por outro lado, esta aluna não concluiu seus estudos na mesma
instituição, uma vez que solicitou transferência para o Instituto de Educação Dr. Carlos Sampaio Filho de
Penápolis. E, para que a transferência fosse aprovada, apresentou declaração de vaga expedida pela escola
pretendida. A referida transferência foi efetuada de acordo com a lei em vigor, com data de 26 de janeiro de 1973.
Na sequência, no prontuário de documentações da Secretaria Acadêmica, consta que o número 347
pertence a uma outra aluna e em seu certificado aparecem as disciplinas cursadas a seguir: Português, Matemática,
física, Química, Desenho, Zootecnia, Têxteis, Horticultura e Biologia Aplicada.
Finalizando, vale ressaltar que dos 1.500 (um mil e quinhentos) alunos matriculados até 1980, cerca de 71
(setenta e um) eram mulheres, o que representa aproximadamente 4,734 %.
Textos e documentos publicados pelos Jornais do município
Em uma publicação distribuída gratuitamente à população, há uma reportagem publicada em 1972, por
ocasião do 64º aniversário da cidade, na qual o colunista Evaldil Carlos Brunharo escreve:
"O Colégio Técnico Agrícola Estadual de Penápolis possui hoje quatro cursos distintos: o curso Técnico Agrícola
de segundo grau, habilitação plena, no setor primário da economia: Economia Doméstica, 2º grau, habilitação
plena: Monitor Agrícola, curso este específico para jovens ligados à agro pecuário, com conteúdo equivalente ao
ginasial, em disciplinas de cultura geral, mais as disciplinas de cultura técnica e, PIPMO - preparação intensiva
para mão-de-obra, dado nas propriedades rurais para fazendeiros, empregados e jovens ou dado em Colégio ou
Institutos de Educação, para alunos de 2º grau, sendo este curso de qualificação profissional e até habilitação
parcial de 2º grau. O corpo docente do Colégio Técnico é hoje composto de 10 Engenheiros Agrônomos, 1 Médico
Veterinário e uma Economista Doméstica, todos com formação pedagógica específica e, 10 professôres
licenciados por Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras de Penápolis, cada um em sua especialidade",
prossegue a descrição dos cursos e detalhes de cada um. Ainda, pode-se destacar o seguinte:
"O ensino no Colégio Técnico Agrícola Estadual, visa à formação de cidadãos, agentes de produção, capazes de
aplicar maciça e adequadamente a tecnologia, funcionando como elemento de integração social."
O colunista finaliza a matéria fazendo considerações às autoridades municipais e demais secretarias.
Em outro informativo, também dirigido à população, pode-se ler na "A Comarca" de Penápolis, edição
comemorativa do 69º aniversário da cidade, (25 /outubro /1977), que estão relacionados os nomes de vários
profissionais responsáveis pela organização e manutenção, como os nomes dos inspetores de alunos, motoristas,
servente, auxiliar de enfermagem, cozinheiros, vigias, roupeira, trabalhador braçal, reparador braçal, operador de
máquinas agrícolas e professores. São eles:

"Recildo Narcizo de Oliveira - Diretor
Enecy Buranelo Ambrosio - Assistente de Diretor
Manoel Antonio Pereira - Secretário
João Rodrigues Sanches - Inspetor
Elpidio Ianella e Sonia Trasse de Oliveira Zago - Inspetor de alunos
Walter Conti de Almeida e Arcizo Ribeiro de Paulo - Motoristas
João Barbosa Ferreira e Maria Aparecida Silva Rosa - Serventes
João Joaquim dos Santos - Auxiliar de enfermagem
Antonio Clabuchar e Gentil João de Almeida - Cozinheiros
Antonio José Bussanele e Antonio Gonçalves de Oliveira - Vigias
Eliza Francisca Silva Gonçalves - Roupeira
Antonio Oribel Ollofe -Trabalhador braçal
Felix Cortez - Reparador geral
Zózimo Cipriano de Oliveira - Operador de máquinas agrícolas
Em relação ao Corpo Docente, esse era composto por: Antonio Amancio Santos, Estanislau Szpunar, Alice Eiko
Murakami, Hélio Antonio Marques, Neuza Madruga Santos, Ruth Macedo Corbucci, Aparecida Donizeti Pinto,
Antonio Rubens Cavalheri, Maria Ercilia F. Avelhaneda, Expedito Pedro Pires, Manoel B. de Oliveira Pessoa,
Newton José Passari, Roseclair Rodrigues de Almeida, Rubens de Calasans, Vania Brandão de Arruda
Pesquero, Zilce Aparecida Maciel, Irma Avian, Ivana Franco Peters e Judith dos Reis Vizoni."
No que se refere à escola está descrito:
"O Estabelecimento ministra cursos de habilitação profissional plena em Técnico em Agropecuária e Técnico em
Economia Doméstica. É uma Escola dinâmica, familiarizando o aluno com as atividades semelhantes às que irá
enfrentar na vida real, em sua vivência com os problemas agropecuários. Funciona em regime de tempo integral.
O aluno cumpre jornada diária de 8 horas de estudos, entre aulas teóricas e práticas, em contato direto com as
diversas formas de atividades rurais. (...) no momento conta com a seguinte frequência:
Curso Técnico em Agropecuária, 194 alunos.
Curso Técnico em Economia Doméstica, 23 alunas."
Modelos de documentação
Os alunos, ao efetuarem suas matrículas na Unidade Escolar, na década de setenta, entregavam à
Secretaria as documentações exigidas, como por exemplo, os documentos pessoais, fotos, e outros. Dentre estes
itens, entregavam "Atestado de Boa Conduta/ Atestado de Idoneidade". Outro modelo de atestado e com
finalidade diferente era o emitido pela "Secretaria de Estado da Saúde - Coordenadoria de Saúde da
Comunidade."
A seguir os modelos dos atestados:
" (Identificação da Instituição de Ensino)
Atestado de Boa Conduta

Atesto, a pedido verbal de pessoa interessada, que ............... filho de ...................nascido da cidade de
................................ Estado de ..........., aos.....de......de 19...., aluno deste estabelecimento, revelou-se sempre de
bom comportamento nada constando que, de qualquer forma possa desaboná-lo.
Penápolis, .......de .......de 19......"
.........................................................
Escriturária
"(Identificação da Instituição de Ensino)
Atestado de Boa Conduta
Atesto, a pedido verbal de pessoa interessada e para os devidos fins que ..............., filho de ...................natural do
Estado de ..........., nascido na cidade de .........aos.....de......de 19...., aluno dêste estabelecimento revelou-se sempre
de bom comportamento nada constando em seu prontuário que, de qualquer forma possa desaboná-lo.

Penápolis, .......de .......de 19......"
.........................................................
Escriturária

A seguir, um modelo de atestado emitido pela Instituição de ensino:

"SECRETARIA DA EDUCAÇÃO
DIRETORIA DO ENSINO AGRÍCOLA
COLÉGIO TÉCNICO AGRÍCOLA ESTADUAL DE PENÁPOLIS

ATESTADODEIDONEIDADE

Atesto, para fins escolares, que revendo os assentamentos dêste Colégio, verifiquei nada constar, que desabone a
conduta de ________________, aluno regularmente matriculado neste estabelecimento de ensino, sob nº ____ da
______ Série do Curso ______________.
C.T.A.E de Penápolis, _______de ________de 19 .
_____________________________"

Ainda, mais um modelo de Atestado expedido pela Secretaria da Saúde.
(Timbre do Estado de São Paulo) SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE
COORDENADORIA DE SAÚDE DA COMUNIDADE

ATESTADO
Atestado que o ............................ com................. de idade, filh.... de .............................. acha-se em estado
aparente de integridade física e mental, não sofre de doença contagiosa ou repugnante e foi nesta data ........
vacinado contra a varíola, nada havendo, portanto, que o impossibilite de ......(fins escolares)
Penápolis, ..............de 19......

.............................................................

Atualmente, na Secretaria Acadêmica, os candidatos, ao procurarem a Unidade para efetuarem suas matrículas,
recebem três fichas a serem preenchidas pelos pais ou responsáveis e, caso sejam maiores de idade, por eles
mesmos.
Nestas fichas, preenchidas na própria Unidade, no ato da inscrição da matrícula, há itens referentes às
documentações pessoais, além de características do aluno, como por exemplo, se é portador de necessidades
especiais, número de pessoas que formam o grupo familiar e a confirmação da Portaria INEP 156, de 20 de outubro
de 2004.
Ainda, com relação às matrículas, recebe-se um Termo de Responsabilidade onde está escrito que o estudante e
seus responsáveis estão cientes do Regimento Comum das ETECs do CEETEPS, com o Código Disciplinar da
Escola e com o "Termo Residencial Cooperativo". A terceira é a chamada Ficha Informativa do Aluno. Esta foi
desenvolvida pela Secretaria Acadêmica, em virtude da importância de se conhecer o perfil do aluno que estuda
na instituição. Para atingir tal objetivo, são feitas algumas perguntas específicas, como o conhecimento da
profissão dos pais, se a família ou um parente possui alguma propriedade rural, qual é o principal meio de
transporte que o aluno utiliza para chegar à escola, uma vez que esta se encontra localizada na zona rural.
No que tange ao item saúde, o questionário pede informações sobre a saúde do educando, se é alérgico a remédios
ou se ingere medicamento que exige controle médico, entre outras perguntas.
Acrescentado, para fins de informação técnica, o estudante é indagado se possui conhecimento referente à
agropecuária, bovino, suíno, avicultura ou mesmo máquinas agrícolas.
Nos dias de hoje, não é preciso apresentar os Atestados de Boa Conduta ou de Vacinação (contra varíola ou
qualquer outra doença contagiosa), como também não é necessário entregar, no ato da matrícula, o comprovante
de residência e o tempo que o aluno reside na cidade de origem.
É provável que as documentações anteriormente citadas, principalmente a de Boa Conduta exigida pela Secretaria,
órgão interno da Instituição Escolar responsável por toda a documentação do aluno, eram essenciais, pelo fato de

que na época, o Brasil vivia um período histórico em que era governado por militares. Os quais assumiram o
comando do país em 1964 e permaneceram no poder até 1985.
Histórico resumido da Instituição
•

1970 – Decreto Estadual 52.397 –26/02/70 – é fundado, instalado e autorizado a funcionar o Colégio
Técnico Agrícola Estadual de Penápolis. 1974 mudou a denominação para Escola Técnica Estadual de
2º grau João Jorge Geraissate, junto a Secretaria de Educação do Estado de São Paulo.

•

1992 – Passa a ser mantenedora desta Unidade de Ensino, a Secretaria da Ciência Tecnologia e
Desenvolvimento Econômico.
1993 – Decreto do Governo do Estado de São Paulo, de 27 de outubro de 1993 - autoriza a transferência
das Escolas Técnicas Estaduais para o Centro Estadual de Educação Tecnológica Paula Souza, o qual é o
mantenedor atual.

•

•

1998 – É fundada a Cooperativa Escola dos Alunos da ETEC João Jorge Geraissate, a qual passa a
comercializar os produtos excedentes e reinveste as sobras nos projetos técnico-pedagógicos da escola
(compra de insumos), como também auxilia a administração na manutenção da frota, equipamentos e
implementos agrícolas. Através da cooperativa foi possível estabelecer na Unidade algumas tecnologias
de ponta como inseminação artificial, plasticultura, ordenha mecânica.

•

1998 - A ETEC inicia o processo de educação ambiental em parceria com o CEA (Centro de Educação
Ambiental do DAEP), atendendo as escolas de 1º e 2º graus da rede estadual, municipal e particular, com
visitas monitoradas nas áreas de produção e de vegetação nativa na ETEC.
1999 – A Escola foi contemplada pela Vitae – Apoio a Cultura, Educação e Promoção Social, para
desenvolver o projeto “Agricultura sustentável – Práticas Integradas”, o qual foi de suma importância às
atividades técnico-pedagógica, onde se pode introduzir a prática de plantio direto, aperfeiçoar a tecnologia
de produção de mudas, através da implantação de um viveiro multiuso, a tecnologia de produção de adubo
orgânico, do herbário. Houve a ampliação do acervo e melhoria da biblioteca. Isto tudo trouxe maior
qualidade ao ensino-aprendizagem.
2001 - É firmado convênio entre CEETEPS, UDOP – União dos destiladores do Oeste Paulista e Prefeitura
Municipal de Araçatuba, para oferecer o Curso Técnico em Análise e Produção de Açúcar e Álcool. O
curso capacita os funcionários dos laboratórios das usinas conveniadas. A ETEC João Jorge Geraissate,
através do CEETEPS, é responsável pela parte pedagógica e contratação de professores; a UDOP é
responsável pela parte prática do curso, visto que os alunos realizam as aulas práticas nas próprias usinas
beneficiadas e a Prefeitura Municipal de Araçatuba é responsável pelo local de realização das aulas teóricas
e pelo material de consumo. A ETEC foi a 1ª Escola do CEETEPS a executar o Convênio Cooperativo
Educacional oferecendo esse Curso que foi Piloto no Estado de São Paulo.
2002 – desenvolveu-se o projeto com apoio da FAPESP – permitiu a participação no projeto temático
“Viabilidade de Conservação dos Remanescentes de Cerrado do Estado de São Paulo” - com o subprojeto
“Manejo Sustentável das Áreas de Cerrado no Assentamento Reunidas – Promissão“. Este foi formulado
com base na experiência do modelo desenvolvido na ETEC. Os alunos levaram a tecnologia de produção
de adubo orgânico e repovoaram a vegetação de seis lotes com espécies de cerrado. Estiveram também
presentes os parceiros: CEETEPS, PROJOVEM e USP/IB.

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•
•
•

•

2002 - É firmado convênio entre o CEETEPS e o Departamento de Estradas de Rodagem, sendo autorizada
a instalação de uma classe descentralizada do Curso Técnico em Operação Rodoviária, tendo sido
realizado nas dependências da Regional do DER, na cidade de Araçatuba/SP. Este convênio tinha como
objetivo a capacitação de funcionários que atuavam nas UBA's (Unidade Básica de Atendimento aos
Usuários das rodovias da região).
2003 – Inicia-se o projeto de horticultura orgânica em parceria com a Fundação MOKITI OKADA e a
EMBRAPA MEIO AMBIENTE, cuja integração permitiu trabalhar a educação ambiental como
ferramenta no envolvimento da conversão orgânica.
2004 – É firmada parceria com a Prefeitura Municipal, junto à Secretaria Municipal de Educação, para o
fornecimento de hortaliças orgânicas (70 kg de cenoura/semana) para constituir a merenda escolar nas
creches do município.
2004 - O Projeto: B-12450/8b025 – “Consolidação do Modelo de Tecnologia de Produção Orgânica na
Escola” é aprovado pelo VITAE. Com o projeto, aperfeiçoaram-se os recursos didáticos do laboratório de
informática, implantou-se a cultura de café orgânico, realizou-se o incremento da produção e melhoria na
distribuição de composto e vermicomposto, passou-se a gerenciar os recursos hídricos, ampliou-se a horta
orgânica e o setor de olericultura, do planejamento à comercialização, melhorou-se o sistema de manejo
das pastagens em sistema natural, controlou-se o ecto e o endoparasitos dos bovinos, readequou-se a
biblioteca, e ofereceu-se capacitação aos professores e funcionários.
2005 - É celebrado o Termo de Cooperação Técnica entre a Cooperativa-Escola e a Fundação de Apoio à
Tecnologia – FAT, para desenvolver o projeto “DESENVOLVIMENTO DA PISCICULTURA NA
EDUCAÇÃO PROFISSIONAL INTEGRADA À PRODUÇÃO”. A meta do projeto é formar profissionais
técnicos que busquem melhorar a rentabilidade e eficiência por meio de incrementos de produtividade,
reprodução e redução de custos unitários e adoção de novas estratégias e tecnologias produtivas. Tendo
como justificativa, a necessidade de se implementar políticas e ações condizentes com a vocação natural
da região para melhorar o suporte logístico, o manejo e a conservação dos recursos naturais, bem como o
desenvolvimento sócio-econômico de maneira equilibrada, uma vez que, na região há um crescimento na
área de recursos pesqueiros. Para tanto, o investimento da FAT proporcionou a compra de equipamentos
para a parte de hidráulica e iluminação, assim como em obras e serviços. A meta de produção contida no
projeto é de quatrocentos mil alevinos e de duzentos mil juvenis por ano.
2006 - É firmado convênio entre CEETEPS, USINA CLEALCO - CLEMENTINA para oferecer o Curso
Técnico em Análise e Produção de Açúcar e Álcool, para os funcionários da usina. A ETEC João Jorge
Geraissate, através do CEETEPS, é responsável pela parte pedagógica e contratação de professores; a
Usina é responsável pela parte prática do curso, visto que os alunos realizam as aulas práticas na referida
Usina.
2006 – A partir do 2º semestre passou a oferecer a Formação Inicial Continuada de Gestor de Projetos
em Agricultura Familiar – Classe Descentralizada – Promissão.
2006 - Início do processo de Certificação da Produção Orgânica junto ao IBD (Instituto Biodinâmico).
2006 - Iniciamos a elaboração do Plano Diretor da unidade, visando a médio e longo prazo estabelecer,
objetivos, estratégias e metas que irão fornecer meios para que a nossa unidade tenha um planejamento
futuro e atenda as necessidades da comunidade, referindo-se a cursos de qualidade, internato de qualidade,
melhoria contínua no capital físico da Unidade Escolar, atendendo as demandas reginal e local, no que se
refere a treinamentos e cursos especializados.
2008 - Firmou termo de Cooperação Técnica Educacional com as usinas: EQUIPAV, AGRICANA,
AGROPAV e BIOPAV, para viabilizar a implantação do curso Técnico em Produção de Cana-de-açúcar.
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2008 - Houve Cooperação Técnica Educacional com Flora Tietê, para viabilizar a implantação do curso
Técnico em Florestal.
2008 1º semestre houve implantação do Curso Técnico em em Florestal e Técnico em Informática.
2009 1º semestre houve a implantação do Curso Técnico em Produção de Cana de Açúcar.
2009 - A Etec João Jorge Geraissate teve o selo de Certificado de Produto Orgânico liberado pelo IBD (
Instituto Bio-Dinâmico) estando em conformidade com todas as exigências Legais, tendo como área
certificada 01 (um) hectare de café orgânico e 01 ( um de horta orgânica).
2010 houve a implantação do Curso Técnico em Meio Ambiente.
2011 - 44,34% dos alunos são do município, 18% da região de Araçatuba, e restante de outras regiões
do Estado de São Paulo e também de outros estados do Brasil, como Mato Grosso, Mato Grosso do Sul e
Paraná, funcionando no regime de internato e semi-internato. Contamos neste ano com cerca de 230 alunos
matriculados, oriundos dessas regiões.
2011 - 2º semestre voltamos oferecer o Curso Técnico em Agronegócio.
2012 - 296 alunos matriculados, sendo 208 alunos e 88 alunas.
A partir de 2012 deixamos de oferecer o Ensino Médio, portanto Filosofia e Sociologia são oferecidos
como componente curricular no Curso Integrado.
2013 - A disciplina de Língua Estrangeira Moderna - Espanhol passa a fazer parte da Matriz Curricular da
1ª série do Curso Técnico em Agropecuária Integrado ao Ensino Médio.
2013 - Passamos oferecer a Especialização em Produção Integrada.
2013 - A partir do 2º semestre estaremos oferecendo o Curso Técnico em Administração - Classe
Descentralizada, Convênio com a Prefeitura Municipal. A Classe funcionará na EMEF Marcos Trench, na
Avenida Minas Gerais nº 961 Bairro Vila Fátima - Penápolis.
2014 - Deixamos de oferecer a Especialização em Produções Integradas.
2015 - Passamos a oferecer o curso Técnico em Paisagismo.
2015 - Iniciamos o oferecimento do curso Técnico em Administração - Classe Descentralizada, Convênio
com a Prefeitura Municipal de Avanhandava. A classe funcionará na EMEF Prof. Victor Sansoni.
2015 - A partir do 2º semestre iniciou o Curso Técnico em Contabilidade - Classe Descentralizada,
Convênio com a Prefeitura Municipal. A Classe funcionará na EMEF Marcos Trench, na Avenida
Minas Gerais nº 961 Bairro Vila Fátima - Penápolis.
Histórico de Penápolis e suas características Regionais

Aos 25 de Outubro de 1.908, em 25 de outubro, foi criado o Patrimônio de Santa Cruz do Avanhandava,
com a tomada de posse pelo frei Bernardino de Lavale, da Congregação dos Frades Capuchinhos, de terras doadas
para a criação da cidade por Eduardo de Castilho.
Em 17 de novembro de 1.909 foi criado o Distrito de Paz de Penápolis em homenagem ao Dr. Afonso
Augusto Moreira Penna, Presidente da República falecido neste ano. O Distrito pertencia ao município de comarca
de Rio Preto e era uma vila progressista, já incorporada ao ciclo do café.
Com o processo de interiorização da ocupação paulista, muitas famílias foram em busca de novas terras e
oportunidades, trazendo o “progresso” à região. Em 22 de dezembro de 1.913, através da Lei Estadual nº 1.397,
foi criado o município de Penápolis, e em 10 de outubro de 1.917 pela Lei nº 1.557, a Comarca de Penápolis, como
uma das maiores da região, situada na região noroeste do estado de São Paulo, na Latitude 21º25´11 S e Longitude
50º04´39 W, localizando-se na margem esquerda do rio Tietê (Bacia Hidrográfica do Baixo Tietê), Penápolis está
a 480 km da capital.

Limita-se ao sul com Alto Alegre e Braúna, ao norte com Zacarias, a leste com Glicério e a oeste com
Avanhandava e Barbosa. A área total é de 710,4 km ² e a altitude é de 416 m.
Penápolis é considerada Pólo Cultural da Região Noroeste devido a um conjunto de fatores, entre os quais
o expressivo número de equipamentos culturais de reconhecida importância, inclusive em âmbito nacional, como
é o caso do Museu do Sol – 1º Museu de Art Naif da América Latina.Museu Municipal do Folclore
Penápolis é sede de uma Comarca com 7 municípios – Alto Alegre, Avanhandava, Barbosa, Braúna,
Glicério e Luiziânia – e exerce influência sobre esse universo de quase 120 mil habitantes aproximadamente.
A sociedade civil está organizada em diversas associações e sindicatos, destacando-se:
·
Associação Comercial e Industrial da Região de Penápolis - ACIRP
·
Sindicato do Comércio Varejista de Penápolis – SICOVAPE
·
Sindicato Rural
·
Sindicato dos Hotéis, Bares, Restaurantes e Similares
·
CAMDA – Cooperativa Agrícola Mista de Adamantina
·
CAMPEZINA – Cooperativa de Laticínios Campezina
·
Flora Tietê – Associação de Recuperação Florestal
·
OAB
·
CREA
·
Associação da 3ª Idade (com quase 1000 associados)
·
APEOESP e muitos outros
O Município conta ainda com 3 clubes de serviço (2 Rotarys e 1 Lions), uma Loja Maçônica e diversas
associações de bairro. Os conselhos municipais atuam junto à administração em diversas áreas – saúde, educação,
assistência social, criança e adolescente, meio ambiente, política urbana, segurança, desenvolvimento industrial e
outras. O conselho de turismo está em fase de reestruturação.
Aspectos Sócio Econômicos
Sociais:
Demografia
Segundo a estimativa do IBGE, a população é de 61.726 habitantes, dos quais 91%, aproximadamente,
residem na zona urbana e o restante na zona rural. A densidade demográfica é de 74 habitantes/km².
A taxa de crescimento anual é de 1.26%, abaixo da média do Estado – 1.50%
Condições de vida
Urbanização / habitação

De maneira geral, as condições de moradia são boas e mesmo nos bairros mais periféricos, são regulares,
pois não há favelas, mocambos ou similares como nos grandes centros urbanos. Cerca de 90% das ruas são
asfaltadas e todas têm iluminação pública.
O lote mínimo para construção definido no Plano Diretor do Município é de 250m². Nos loteamentos populares é
de 125m².
Educação
O município tem atuado, prioritariamente, com a educação infantil, mas oferece, através de Barracões
Comunitários localizados na periferia, atendimento complementar à educação formal para crianças e adolescentes,
na faixa etária de 7 a 14 anos, com reforço escolar, atividades esportivas e culturais, horticultura e jardinagem, e
outros. Todas as atividades são desenvolvidas com monitores capacitados. Nos finais de semana os barracões
ficam à disposição da comunidade do bairro.
Penápolis conta ainda com escolas municipais de ensino fundamental (1ª a 4ª séries), sendo que as demais
escolas da rede estadual (1ª a 4ª séries) deverão passar pelo processo de municipalização.
Quanto ao ensino médio, além das escolas estaduais, há escolas particulares e 1 escola que oferece cursos
profissionalizantes como Magistério e Técnico em Contabilidade. Há também a Escola Técnica Estadual João
Jorge Geraissate, vinculado ao Centro Estadual de Educação Tecnológica Paula Souza.
Com relação ao ensino superior os cursos disponíveis pela Fundação Educacional de Penápolis
são: Administração de Empresas, Pedagogia, Matemática, Ciências Biológicas, Educação Artística e Letras. A
Funep oferece ainda cursos de pós-graduação em Matemática, bem como, curso técnico em
Enfermagem, Faculdade de Saúde de São Paulo, que oferece os cursos: Fisioterapia e Enfermagem
Distribuição de Renda
Quase metade dos chefes de família (49,7%) tem rendimento de até 2 salários mínimos; 30,06% têm
rendimento entre mais de 2 a 5 salários mínimos; 10,90% entre mais de 5 a 10 salários mínimos, e apenas 5,84%
têm rendimentos acima de 10 salários mínimos.
Econômicos
O desenvolvimento econômico de Penápolis é similar à maioria dos municípios da região noroeste do
Estado que, historicamente, teve início com a cultura cafeeira no século passado. A decadência do café, já
experimentada pelas demais regiões do Estado, abriu espaço para a pecuária, que hoje responde, juntamente
com a cana-de-açucar e outras culturas como milho e arroz, por boa parte da economia do município.
A concentração da economia no setor sucro-alcooleiro provoca o desemprego sazonal na entre-safra.

A par de condições geográficas favoráveis e ótima infra-estrutura, a região e, particularmente, o município,
ainda não encontraram um eixo de desenvolvimento mais agressivo capaz de reverter o quadro de necessidades
crescentes por parte da população, especialmente a de baixa renda.
Tal situação reforça a necessidade de uma articulação entre os municípios em torno de um projeto de
desenvolvimento regional, até porque esta é uma tendência da atual economia globalizada, marcada
pela formação de “blocos econômicos”.
Agricultura
A produção agrícola municipal exibe alta concentração da cultura de cana-de-açúcar, totalizando 7.467.230
toneladas no período de 1.990-1996. As demais culturas estão distribuídas entre o milho (34.960 toneladas);
tomate (4.010 toneladas); arroz (3.549 toneladas); amendoim (1.488 toneladas); e algodão (1.099
toneladas). Fonte: IBGE / Censo Agropecuário 1995-1996. Ocupação Territorial Rural: Culturas Perenes(630,00
há); Reflorestamento; (600,00 há); Culturas Anuais (676,00); Cana de Açúcar (30.6000.00 ha); Matas (700,00
ha); Estradas, lagoas,curso d´água e outras (2.500.00 ha); Pastagens (32.000,00 ha). Espécie: Café; Cana,Milho,
Milho safrinha, Banana, Mandioca, Seringueira, Tomate envarado, Sorgo Forrageiro e Coco.
Quanto à lavoura permanente, destacam-se a laranja, o abacate e a manga, assim como o café, eucalipto e
a borracha.
A lavoura temporária é a atividade que mais absorve mão-de-obra na área agrícola (54,22%), seguida pela
pecuária (29,25%), predominando o sexo masculino (80,10%), dos quais 8,27% são menores de 14 anos.
Observa-se ainda que a agricultura absorve cerca de 13% da população economicamente ativa (de 15 a 60
anos).
Pecuária
Segundo o Censo Agropecuário 1996, o total de cabeças abatidas, por espécie, foi de 374 unidades de
bovinos, 564 de suínos e 17.030 de aves. Fonte: IBGE – Censo Agropecuário, 1996- Nº de cabeças: Bovino de
corte (15.200); Bovino de leite (28.400); Suínos (3,000); Aves de postura (22.500).
Indústria, comércio e serviços
A produção industrial está diversificada entre açúcar e álcool, calçados, couros, laticínios, embalagens,
implementos agrícolas e irrigação, predominando empresas familiares e as 20 usinas de açúcar e álcool da
região.
O comércio, embora diversificado, não é criativo e pouco se utiliza dos instrumentos de marketing
disponíveis, à exceção de algumas lojas com vitrines mais "produzidas".
O setor de serviços tem-se ampliado consideravelmente, com escolas de informática e idiomas e o turismo.

Ocupação e uso do solo
Atualmente, a zona urbanizada compreende 19,47 km², ocupando menos que 5% da área total do
Município. A maior parte da zona rural está tomada por plantações de cana-de-açúcar e pastagens. Há poucas
áreas de matas naturais.
Infra-Estrutura Básica
De acesso
O cruzamento de duas das principais rodovias do estado de São Paulo – Marechal Rondon (SP-300), que
liga a capital ao Mato Grosso do Sul, e Assis Chateaubriand (SP-425), que se inicia no Paraná, passa por São Paulo
e Minas Gerais, seguindo por Goiás até terminar em Brasília-DF, permitem fácil acesso rodoviário ao município.
A ferrovia que sai de Bauru, centro geográfico do Estado, e vai até a Bolívia, passando pelo interior paulista e
pelos estado de Mato Grosso do Sul e Mato Grosso, representou, durante a primeira metade do século, um dos
poucos meios de transporte na região, tanto de carga (principalmente café) como de passageiros. Atualmente,
apenas o transporte de carga é efetuado (combustível e outros).
A hidrovia Tietê-Paraná¹, com 2400 km navegáveis e acesso ao Mercosul, constitui importante meio de
transporte fluvial, com grandes perspectivas para o desenvolvimento regional, porém, é sub-utilizada.
Com relação ao transporte aeroviário, o município possui um aeroporto com 1300 m de pista pavimentada,
permitindo pouso de pequenas e médias aeronaves. O aeroporto com vôos regulares está localizado em Araçatuba,
distante 50 km de Penápolis. As operações diárias são efetuadas por uma única empresa aérea.
Urbana
Poucos municípios brasileiros e mesmo paulistas possuem uma infra-estrutura urbana como Penápolis, 8ª
cidade em qualidade de vida no Estado de São Paulo, segundo estudo coordenado pela urbanista Raquel
Rolnik. Este resultado é fruto de 20 anos de investimentos nos sistemas de saneamento básico
e saúde, considerados como modelos para muitos municípios, atraindo muitas autoridades municipais e técnicos
das respectivas áreas para conhecê-los.
Rede de água
Penápolis é o único município do comitê da Bacia Hidrográfica do Baixo Tietê – CBH-BT – (composto por
42 municípios), que oferece 100% de água tratada e 100% de esgoto coletado e tratado. O sistema de saneamento
é administrado pelo Departamento Autônomo de Água e Esgoto de Penápolis – Daep.
Rede de esgoto

O DAEP conta com dois complexos de Lagoas de Estabilização de esgoto, que têm capacidade de tratar
350 litros/segundo, com o objetivo de eliminar o lançamento de dejetos de esgoto no Ribeirão Lajeado, tornando
o manancial menos poluído.O processo de estabilização leva aproximadamente 45 dias para completar o ciclo.
Assim sendo, Penápolis possui 100% de esgoto coletado e tratado, tornando-se uma cidade de primeiro
mundo. O sistema de tratamento do esgoto do município é do tipo australiano, composto por uma lagoa anaeróbia,
seguida de uma lagoa facultativa e uma lagoa aeróbia (conhecida também como maturação).
O tratamento preliminar visa remover sólidos grosseiros, é feito através de grades e caixa de areia, ambas
de limpeza manual. Em seguida, o esgoto chega até a primeira lagoa anaeróbia, onde o oxigênio dissolvido está
ausente no processo. Nela ocorrem, simultaneamente, os processos de sedimentação e digestão anaeróbia. No
fundo permanece um depósito de lodo e na superfície formam-se bolhas de gás resultantes da fermentação do
mesmo.
Normalmente sob temperatura em torno de 20º C e com tempo de detenção de 4 a 5 dias, obtém-se
abatimento de 40% a 60% da matéria orgânica introduzida na lagoa. Após este período, o esgoto passa para a
lagoa facultativa, onde as cargas contaminantes de esgoto são degradadas por bactérias aeróbias e anaeróbias. O
oxigênio necessário para a respiração das bactérias aeróbias é fornecido pelo ar atmosférico e principalmente pela
atividade fotossintética das algas. Nesta lagoa, uma parte da degradação bacteriana ainda ocorre na ausência de
oxigênio, principalmente devido à ausência de luz solar durante o período noturno e ao acúmulo de matéria
orgânica no fundo da lagoa, formando camadas de lodo ao longo do tempo.
Em seguida o esgoto é liberado para a lagoa aeróbia ou de maturação, onde há grande quantidade de
oxigênio oriundo da atividade fotossintética das algas. Na sequência, o esgoto, já tratado, é devolvido ao Ribeirão
Lajeado.
O tratamento por lagoa do tipo australiano, tem por finalidade o abatimento da carga orgânica, de sólidos
e de carga bacteriana, visando a diluir adequadamente os esgotos no corpo receptor para a preservação ambiental
de acordo com a legislação vigente, eficientemente comprovada pela CETESB em aproximadamente 90% de
abatimento dos esgotos
Limpeza pública
O Daep também executa o serviço de limpeza pública em toda a área urbana. Os resíduos sólidos são
depositados no aterro sanitário, seguindo recomendações da Cetesb. Para eliminar o grave problema de entulhos
jogados nas estradas rurais ou prolongamentos das vias urbanas, que poluem os córregos e o ribeirão Lajeado,
comprometendo a saúde pública, foram colocadas caçambas coletoras em pontos estratégicos do município.
Complementando o serviço de limpeza, o Centro de Educação Ambiental, mantido pelo Daep, desenvolve,
em parceria com escolas públicas, entidades assistenciais, entre outros, o projeto "Junta Lata", onde as latas
recolhidas são trocadas por prêmios oferecidos pela empresa Latasa. O Centro abriga a sede do Núcleo Regional
de Educação Ambiental “Nova Avanhandava”, vinculado à Coordenadoria de Educação Ambiental do Estado de
São Paulo, e agrega 9 Municípios da Bacia Hidrográfica do Baixo Tietê.

A limpeza urbana conta com uma frota de caminhões compactadores, basculantes, poliguindastes e
caminhonetes para a coleta de diversos tipos de resíduos sólidos gerados no município. O DAEP está presente
diariamente na vida dos cidadãos penapolenses garantindo qualidade de vida a todos. Entre os tipos de resíduos
coletados diariamente estão:
•
•
•
•

lixo orgânico;
varrição;
resíduos de serviços de saúde;
animais mortos.

Possui uma Central de Tratamento de Resíduos (complexo onde encontram-se as Lagoas de Tratamento
de Esgoto, Aterro Sanitário, Aterro de Entulhos, Unidade de Tratamento de Resíduos de Serviços de Saúde, Aterro
de Animais Mortos e CORPE) com adequação de portaria
Energia elétrica
A iluminação pública atinge 100% das vias urbanas. A Companhia Paulista de Força e Luz (privatizada) é
responsável pelo fornecimento de energia, atendendo 100% da demanda.
Gasoduto
O Gasoduto Brasil-Bolívia, com extensão de 3.150 km (de Santa Cruz de La Sierra até Porto Alegre),
atravessa 86 municípios paulistas, num trecho de 528 km. Dentre as três estações de compressão, uma está
instalada em Penápolis devido à sua localização estratégica e outros aspectos técnicos. Além de introduzir o gás
natural como combustível industrial, comercial e residencial em vasta área do interior, abre perspectivas de
construção de usinas termoelétricas.
Transporte interno
O transporte coletivo é terceirizado e o trajeto é efetuado dos bairros ao centro. Outro meio de transporte
bastante utilizado pela população local é o moto-táxi, devidamente regulamentado pela Prefeitura. Há também 3
pontos de táxis.
Para atender a demanda turística existente, o município conta com uma infraestrutura adequada, com 11
hotéis cuja capacidade é de aproximadamente 430,00 leitos. A cidade ainda dispõe de:
· 84 Restaurantes, Bares e Lanchonetes
· 1 Cinema
· 2 Teatros
· 1 Shopping Center

· 44 Mercados
· 103 Praças
· 84 Restaurantes, Bares e Lanchonetes
· 1 Cinema
· 2 Teatros
·2 Shopping Center
· 44 Mercados
· 103 Praças 43
Equipamentos e serviços
Comunicação
Correios – 1 estatal e 2 franquia
Rádios – 1 FM, 2 AM e 1 comunitária
Jornais – 2 diários e 1 bissemanário
Provedor da internet – 1 franquia e 1 particular
TV (transmissão) – Rede Vida, Canal 23, Rede TV, Rede Globo, Record, Band, Cultura e SBT
Segurança
1 Delegacia de Polícia Civil
1 Companhia da Polícia Militar
1 Distrito Policial
1 Delegacia da Mulher
1 Posto do Corpo de Bombeiros.
Penápolis - onde a Etec está inserida

Prefeitura Municipal - Parceira da Etec

Etec João Jorge Geraissate

Salas de aula

Laboratório de Informática

Setores Produtivos

Nossos Produtos

Plantio

NÍVEIS E MODALIDADES DE ENSINO

Modalidade:

Técnico

Descrição:

Clientela: Os alunos são oriundos da zona urbana e da zona rural ou de famílias com propriedades
agropecuárias de vários municípios da região de Araçatuba, de outras regiões do Estado de São Paulo e também
de outros estados do Brasil, como Mato Grosso e Paraná, funcionando no regime de internato e semi-internato.
Contamos neste ano com 37,31% de alunas e 62,69% de alunos, totalizando 268 alunos matriculados.
Agronegócio: Aplica técnicas de gestão e de comercialização que visem o aumento da eficiência do mercado
agrícola e agroindustrial. Identifica os segmentos das cadeias produtivas do setor agropecuário. Avalia custos de
produção e aspectos econômicos para a comercialização de novos produtos e serviços. Idealiza ações de
marketing aplicadas ao agronegócio. Auxilia a organização e a execução de atividades de gestão do negócio
rural. MERCADO DE TRABALHO: propriedades rurais, empresas comerciais, estabelecimentos
agroindustriais e empresas de assistência técnica, extensão rural e pesquisa.
Meio Ambiente: Identifica as intervenções ambientais, analisa suas conseqüências e propõe ações para
prevenção, otimização, minimização e/ou remediação de seus efeitos; utiliza para isso as tecnologias disponíveis
associadas às diversas áreas de conhecimento e atua de forma proativa e ética, contribuindo para o
desenvolvimento sustentável, dentro dos princípios da Legislação Ambiental . MERCADO DE
TRABALHO: Instituições públicas (municipal, estadual e federal – secretarias de meio ambiente; unidades de
conservação ambiental); Terceiro Setor (ONG’s); empresas de prestação de serviços na área ambiental (análise
da qualidade da água, ar e solo); empresas que possuem ou implementam o Sistema de Gestão Ambiental;
estações de tratamento de água e resíduos.
Habilitações associadas:
Meio Ambiente

Agronegócio

Modalidade:

Integrado

Descrição:

Agropecuária Integrado: É uma proposta de currículo para o curso Ensino Médio Integrado ao Técnico
em Agropecuária. No sistema regular, que propicie o desenvolvimento de um modelo de ensino-aprendizagem
capaz de otimizar o tempo e os esforços de professores e alunos e os recursos disponíveis, canalizando-os para
os mesmos objetivos e empregando-os em atividades pedagógicas que desenvolvam nos educandos, ao mesmo
tempo, competências de formação geral e de formação profissional.
Clientela: Os alunos são oriundos da zona urbana e da zona rural ou de famílias com propriedades
agropecuárias de vários municípios da região de Araçatuba, de outras regiões do Estado de São Paulo e também
de outros estados do Brasil, como Mato Grosso e Paraná, funcionando no regime de internato e semi-internato.
Contamos neste ano com 37,31% de alunas e 62,69% de alunos, totalizando 268 alunos matriculados.
O curso de Agropecuária forma o profissional que planeja, executa, acompanha e avalia projetos agropecuários e
agroindustriais, em suas diversas etapas e atividades, supervisionando a produção agropecuária. Administra
empresas rurais e promove a industrialização e a comercialização de produtos. Experimenta, testa, desenvolve e
melhora métodos e tecnologias de produção sustentável. Executa pesquisas e análises laboratoriais. Presta
assistência e consultoria técnica, orientando sobre a produção, a comercialização e a biosseguridade do setor.
Promove diferentes formas de organização social, extensão e capacitação rural e o desenvolvimento da visão de
sustentabilidade da produção agropecuária.
MERCADO DE TRABALHO: Empresas agropecuárias e agroindustriais, de prestação de
serviços, agroquímicos, fertilizantes, de máquinas, equipamentos e implementos agrícolas, destilarias e usinas
de açúcar e álcool; instituições públicas e privadas de pesquisa, educação e extensão rural; cooperativas
agropecuárias e fazendas; consultorias e assistência técnica.
Habilitações associadas:
Agropecuária (Etim)

AGRUPAMENTO DISCENTE (1º Semestre) – 2017

Habilitação

Série/Módulo

Turno

Agronegócio

1º Módulo

Agronegócio

3º Módulo

Agropecuária (Etim)
Agropecuária (Etim)
Agropecuária (Etim)
Meio Ambiente

Qtd. Classes

Qtd. Alunos

Noite

40

01

Noite

17

01

1ª Série

Manhã

40

01

2ª Série

Manhã

66

02

3ª Série

Manhã

54

02

3º Módulo

Noite

14

01

8

231

Qtd. Classes

Qtd. Alunos

Qtd. Classes

Qtd. Alunos

40

01

Soma total

AGRUPAMENTO DISCENTE (2º Semestre) – 2017

Habilitação

Série/Módulo

Turno

CLASSES DESCENTRALIZADAS

Localização:

EMEF Marcos Trench

Coordenador: Alex Pereira Moretti Aymbiré
Parcerias:

Habilitação
Contabilidade

Convênio com a Prefeitura de Penápolis.

Série/Módulo

Turno

1º Módulo

Noite

RECURSOS HUMANOS 2017

A ETEC é formada pela Diretoria, Diretoria de Serviços Acadêmicos, Diretoria de Serviços
Administrativos, Gestão Pedagógica, Professores e Funcionários. O Diretor e suas diretorias, juntamente com a
Gestão Pedagógica administram e orientam o “corpo” escolar nas atividades a serem desenvolvidas e executadas
por funcionários e professores.

Nome:

Ademir da Costa

Cargo/Função:

Docente

Atividades:

Graduação em Engenharia Agronômica / Esquema I / Especialização em Produção de Ruminantes
Professor:
- Preparar e ministrar aulas com eficiência, pontualidade e assiduidade;
- Redigir apostilas, folhetos em geral, trabalhos de caráter didático;
- Preparar, fiscalizar e corrigir provas do curso, inclusive de concursos vestibulares ou de admissão,
integrar bancas de exame, comparecer a reuniões de finalidade pedagógica e administrativa e tomar as
providências pertinentes ao bom desempenho de suas funções.

Nome:

Alex Pereira Moretti Aymbiré

Cargo/Função:

Docente

Atividades:

Graduação em Tecnologia em Processamento de Dados
Professor:
- Preparar e ministrar aulas com eficiência, pontualidade e assiduidade;
- Redigir apostilas, folhetos em geral, trabalhos de caráter didático;
- Preparar, fiscalizar e corrigir provas do curso, inclusive de concursos vestibulares ou de admissão,
integrar bancas de exame, comparecer a reuniões de finalidade pedagógica e administrativa e tomar as
providências pertinentes ao bom desempenho de suas funções.

Nome:

Amarildo Caferro

Cargo/Função:

Administrativo

Atividades:

Ensino Fundamental
Vigia
- Trabalhar em regime de turnos e escala de rodízio e revezamento, atendendo as escalas previamente
definidas, para manter a segurança dos alunos e das dependências e patrimônio da instituição.
- Efetuar controles e vigilância nos diversos postos e serviços, anotando dados em formulários próprios
de entrada e saída de veículos, pessoas, materiais, chamadas telefônicas e recados, registrando as
ocorrências do seu turno.
- Controlar, fiscalizar o trânsito de veículos na Unidade de trabalho.
- Fazer rondas nas dependências da instituição, identificando anormalidades, tomando as devidas
providências na solução das mesmas, como ou seja: fechando janelas, portas, apagando as luzes,
etc... , evitando que o patrimônio da instituição seja lesado.
- Acionar ou desligar equipamentos, de acordo com as normas estabelecidas, como bombas d ´ agua,
estufas, etc.
- Efetuar captura de animais, quando encontrados soltos.
- Manter-se em seu posto de serviço até sua rendição.

- Adotar medidas de prevenção de incêndios, providenciando a extinção dos mesmos, dando-lhes os
primeiros combates, para evitar o alastramento.
- Zelar pela segurança dos alunos e do patrimônio da instituição, informando à administração da
unidade sobre qualquer eventualidade.
- Desempenhar outras atividades correlatas e afins.

Nome:

Antonio Narciso da Silva

Cargo/Função:

Docente

Atividades:

Licenciatura Plena em Educação Física
Professor:
- Preparar e ministrar aulas com eficiência, pontualidade e assiduidade;
- Redigir apostilas, folhetos em geral, trabalhos de caráter didático;
- Preparar, fiscalizar e corrigir provas do curso, inclusive de concursos vestibulares ou de admissão,
integrar bancas de exame, comparecer a reuniões de finalidade pedagógica e administrativa e tomar as
providências pertinentes ao bom desempenho de suas funções.

Nome:

Antônio Ricado Montanari Crepaldi

Cargo/Função:

Administrativo

Atividades:

Graduação em Administração de Empresas
Auxiliar Administrativo:
Descrição Sumária:
Desenvolver serviços de apoio administrativo em geral, bem como manter a ordem e a disciplina,
controlando e orientando os alunos para a prática de bons hábitos e respeito às normas institucionais,
visando o atendimento às necessidades das rotinas e sistemas estabelecidos, conforme sua área de
atuação.
Descrição Detalhada:
a) desenvolver serviços de apoio administrativo, conforme a área de atuação, visando o atendimento
das rotinas;
b) redigir cartas e informações processuais, de acordo com a área de atuação;
c) organizar e sistematizar dados e documentos para preenchimento de fichas, guias, formulários,
instruções de processos e outros documentos;
d) organizar e manter atualizados fichários e documentação, relacionados com as atividades da área de
atuação, para auxiliar nos levantamentos estatísticos, preenchimento de fichas, questionários, boletins,
quadros, tabelas e outros, visando a agilização dos trabalhos e prestação de informações;
e) elaborar quadros, gráficos e outros demonstrativos, de acordo com a área de atuação;
f) executar e conferir cálculos aritméticos, para preenchimento de quadros e tabelas e dados
necessários às atividades da área;
g) auxiliar em trabalhos relacionados com levantamentos estatísticos, reunindo dados necessários para
preenchimento de quadros e tabelas, conferindo e codificando itens, de acordo com normas e sistemas
pré-estabelecidos;
h) digitar e revisar os trabalhos, de acordo com as exigências formais e legais;
i) atender ao público, orientando ou prestando informações necessárias;
j) receber, apostilar, classificar, autuar, protocolar, registrar e controlar a distribuição de processos,

correspondências e outros documentos;
l) arquivar processos e outros documentos, conferindo, separando e classificando, segundo métodos
pré-determinados;
m) requisitar, receber e controlar a distribuição do material de consumo necessário ao trabalho;
o) operar microcomputador, máquinas de escrever, de calcular e copiadoras, abastecendo-as com o
material necessário;
p) providenciar, segundo as instruções estabelecidas, a remessa de documentos e processos que
devam ser microfilmados, arquivados ou destruídos;
q) organizar a agenda de compromissos do superior imediato, dispondo horários de reuniões,
entrevistas e solenidades, especificando os dados pertinentes, para facilitar o cumprimento
de obrigações;
r) organizar e secretariar reuniões, procedendo convocações, providenciando local e materiais
necessários, mantendo o registro das decisões, para medidas complementares;
s) providenciar passagens, veículos, diárias e hotéis, em caso de viagens do pessoal da área de
atuação, a serviço do CEETEPS;
t) recepcionar as pessoas que se dirigem à área de atuação, tomando ciência do assunto a ser tratado
e procedendo ao encaminhamento;
u) fazer e atender chamadas telefônicas, prestando informações e anotando recados para transmitir ao
destinatário, a serviço do CEETEPS;
v) manter a ordem e a disciplina, controlar e orientar os alunos na prática de bons hábitos e respeito
às normas institucionais, no âmbito de sua competência;
x) zelar pela guarda, conservação e limpeza de equipamentos, instrumentos e materiais peculiares ao
trabalho, bem como do espaço físico;
z) desempenhar outras atividades correlatas e afins;
Requisitos: Certificado de conclusão do ensino médio ou equivalente e conhecimentos de informática.

Nome:

Áureo Nascimento

Cargo/Função:

Administrativo

Atividades:

Ensino Médio
Vigia
- Trabalhar em regime de turnos e escala de rodízio e revezamento, atendendo as escalas previamente
definidas, para manter a segurança dos alunos e das dependências e patrimônio da instituição.
- Efetuar controles e vigilância nos diversos postos e serviços, anotando dados em formulários próprios
de entrada e saída de veículos, pessoas, materiais, chamadas telefônicas e recados, registrando as
ocorrências do seu turno.
- Controlar, fiscalizar o trânsito de veículos na Unidade de trabalho.
- Fazer rondas nas dependências da instituição, identificando anormalidades, tomando as devidas
providências na solução das mesmas, como ou seja: fechando janelas, portas, apagando as luzes,
etc... , evitando que o patrimônio da instituição seja lesado.
- Acionar ou desligar equipamentos, de acordo com as normas estabelecidas, como bombas d ´ agua,
estufas, etc.
- Efetuar captura de animais, quando encontrados soltos.
- Manter-se em seu posto de serviço até sua rendição.
- Adotar medidas de prevenção de incêndios, providenciando a extinção dos mesmos, dando-lhes os
primeiros combates, para evitar o alastramento.
- Zelar pela segurança dos alunos e do patrimônio da instituição, informando à administração da
unidade sobre qualquer eventualidade.
- Desempenhar outras atividades correlatas e afins.

Nome:

Carmem Lúcia Ferres Scomparin Messias

Cargo/Função:

Docente

Atividades:

Licenciatura Plena em Geografia / Licenciatura Plena em Pedagogia
Professora:
- Preparar e ministrar aulas com eficiência, pontualidade e assiduidade;
- Redigir apostilas, , folhetos em geral, trabalhos de caráter didático;
- Preparar, fiscalizar e corrigir provas do curso, inclusive de concursos vestibulares ou de admissão,
integrar bancas de exame, comparecer a reuniões de finalidade pedagógica e administrativa e a tomar
as providências pertinentes ao bom desempenho de suas funções.

Nome:

César Alencar Assumpção

Cargo/Função:

Docente

Atividades:

Graduação em Tecnologia em Processamento de Dados / Licenciatura Plena em Matemática/
Especialização em Desenvolvimento e Gerencia de Projetos de Software.
Professor:
- Preparar e ministrar aulas com eficiência, pontualidade e assiduidade;
- Redigir apostilas, folhetos em geral, trabalhos de caráter didático;
- Preparar, fiscalizar e corrigir provas do curso, inclusive de concursos vestibulares ou de admissão,
integrar bancas de exame, comparecer a reuniões de finalidade pedagógica e administrativa e tomar as
providências pertinentes ao bom desempenho de suas funções.

Nome:

Cláudia Adriana Groppo Valadão Moreira

Cargo/Função:

Administrativo

Atividades:

Lincenciatura Plena em Letras
Diretora de Serviço - Administrativo:
Diretor de Serviço
Descrição Sumária:
Dirigir as atividades sob sua responsabilidade, planejando, organizando e controlando as mesmas, para
assegurar os resultados fixados e assistir o seu superior imediato.
Descrição Detalhada:
a) dirigir, coordenar, orientar e controlar o desenvolvimento das atividades da área de atuação.
b) identificar as necessidades do órgão, nos aspectos atinentes à área de atuação, propondo as
políticas de ação, decidindo sobre normas, diretrizes e procedimentos a serem adotados;
c) participar da elaboração das políticas a serem adotadas pelo órgão, referente a área em que atua,

baseando-se nos informes e conclusões levantadas, e em sua experiência, a fim de contribuir para
definição de objetivos gerais e específicos para articulação com as demais áreas da Instituição;
d) elaborar o plano de atividades da área de atuação, baseando- se nos objetivos a serem alcançados e
na disponibilidade de recursos humanos e materiais, para definir prioridades,
sistemas e rotinas;
e) emitir pareceres ou informações sobre assuntos pertinentes a área de atuação, colaborando no
processo de tomada de decisão;
f) organizar os trabalhos na sua área de atuação, baseando- se nas diretrizes da política geral, para
assegurar o fluxo normal dos mesmos, o resultado previsto e a homogeneidade de administração na
Unidade.
g) manter informada o seu superior imediato sobre o desenvolvimento dos trabalhos e resultados
alcançados, para possibilitar a avaliação das políticas aplicadas;
h) manter intercâmbio com outros órgãos, visando obter subsídios para desenvolvimento da área de
atuação.
i) promover o desenvolvimento profissional dos recursos humanos da sua área de atuação.
j) desempenhar outras atividades correlatas e afins.
Requisitos:
Diploma de nível superior e experiência profissional comprovada, de no mínimo 2 (dois) anos, na área
em que venha a atuar.

Nome:

Cláudio José Ferreira

Cargo/Função:

Administrativo

Atividades:

Ensino Médio
Auxiliar de Serviços:
- Executar tarefas braçais, utilizando-se de máquinas ou equipamentos de manuseio simples
- Efetuar o acondicionamento, transporte, carga e descarga de volumes e materiais diversos;
- Abrir valetas e picadas;
- Limpar galerias pluviais, currais, baias, tanques, represas, caixas d´ agua em áreas externas,
cortando matos e ervas daninhas, aparando grama, podando arvores;
- Construir cercas roçar capim, rastelar grama e cortar lenha;
- Cortar e transportar capim e rações aos setores específicos para alimentação de animais;
- Tratar de animais, alimentando, escovando, tosando, cortando o casco e dando banho;
- Preparar o terreno para lavoura e auxiliar no plantio, colheita e ensacamento de cereais e outros;
- Aplicar defensivos agrícolas, em pequena escala operando equipamentos específicos sob orientação
técnica;
- Zelar pela guarda, conservação e limpeza das ferramentas, equipamentos e materiais peculiares ao
trabalho, bem como dos locais;
- Desempenhar outras atividades correlatas e afins.

Nome:

Cléia Alessandra Thomaz Alves

Cargo/Função:

Administrativo

Atividades:

Ensino Médio

Auxiliar Administrativo:
Descrição Sumária:
Desenvolver serviços de apoio administrativo em geral, bem como manter a ordem e a disciplina,
controlando e orientando os alunos para a prática de bons hábitos e respeito às normas institucionais,
visando o atendimento às necessidades das rotinas e sistemas estabelecidos, conforme sua área de
atuação.
Descrição Detalhada:
a) desenvolver serviços de apoio administrativo, conforme a área de atuação, visando o atendimento
das rotinas;
b) redigir cartas e informações processuais, de acordo com a área de atuação;
c) organizar e sistematizar dados e documentos para preenchimento de fichas, guias, formulários,
instruções de processos e outros documentos;
d) organizar e manter atualizados fichários e documentação, relacionados com as atividades da área de
atuação, para auxiliar nos levantamentos estatísticos, preenchimento de fichas, questionários, boletins,
quadros, tabelas e outros, visando a agilização dos trabalhos e prestação de informações;
e) elaborar quadros, gráficos e outros demonstrativos, de acordo com a área de atuação;
f) executar e conferir cálculos aritméticos, para preenchimento de quadros e tabelas e dados
necessários às atividades da área;
g) auxiliar em trabalhos relacionados com levantamentos estatísticos, reunindo dados necessários para
preenchimento de quadros e tabelas, conferindo e codificando itens, de acordo com normas e sistemas
pré-estabelecidos;
h) digitar e revisar os trabalhos, de acordo com as exigências formais e legais;
i) atender ao público, orientando ou prestando informações necessárias;
j) receber, apostilar, classificar, autuar, protocolar, registrar e controlar a distribuição de processos,
correspondências e outros documentos;
l) arquivar processos e outros documentos, conferindo, separando e classificando, segundo métodos
pré-determinados;
m) requisitar, receber e controlar a distribuição do material de consumo necessário ao trabalho;
o) operar microcomputador, máquinas de escrever, de calcular e copiadoras, abastecendo-as com o
material necessário;
p) providenciar, segundo as instruções estabelecidas, a remessa de documentos e processos que
devam ser microfilmados, arquivados ou destruídos;
q) organizar a agenda de compromissos do superior imediato, dispondo horários de reuniões,
entrevistas e solenidades, especificando os dados pertinentes, para facilitar o cumprimento
de obrigações;
r) organizar e secretariar reuniões, procedendo convocações, providenciando local e materiais
necessários, mantendo o registro das decisões, para medidas complementares;
s) providenciar passagens, veículos, diárias e hotéis, em caso de viagens do pessoal da área de
atuação, a serviço do CEETEPS;
t) recepcionar as pessoas que se dirigem à área de atuação, tomando ciência do assunto a ser tratado
e procedendo ao encaminhamento;
u) fazer e atender chamadas telefônicas, prestando informações e anotando recados para transmitir ao
destinatário, a serviço do CEETEPS;
v) manter a ordem e a disciplina, controlar e orientar os alunos na prática de bons hábitos e respeito
às normas institucionais, no âmbito de sua competência;
x) zelar pela guarda, conservação e limpeza de equipamentos, instrumentos e materiais peculiares ao
trabalho, bem como do espaço físico;
z) desempenhar outras atividades correlatas e afins;
Requisitos: Certificado de conclusão do ensino médio ou equivalente e conhecimentos de informática.

Nome:

Cristiano Requena Cegatti

Cargo/Função:

Administrativo

Atividades:

Ensino Médio
Supervisor de Gestão Rural
Descrição Sumária:
Supervisionar as atividades da área de atuação, planejando, organizando e controlando as mesmas,
para assegurar o desenvolvimento ordenado e eficaz dos trabalhos.
Descrição Detalhada:
a) organizar, supervisionar e controlar as atividades rurais, provendo os recursos humanos e materiais
necessários, analisando resultados, para assegurar e normalidade e o rendimento
dos trabalhos;
b) programar as atividades a serem desenvolvidas, ordenando os planos traçados pela Direção da
Unidade de ensino agrícola, valendo-se de seus conhecimentos;
c) determinar áreas, época e espécies a serem exploradas, baseando-se nas características do solo, do
ciclo das espécies e em outros dados, para orientar os trabalhos diretamente ligados
ao processo produtivo;
d) identificar a necessidade de aquisição de máquinas, sementes, fertilizantes, defensivos, rações e
demais insumos, para assegurar os meios indispensáveis à execução do programa de trabalho;
e) controlar as ações desenvolvidas, acompanhando e verificando o andamento das práticas agrícolas,
pecuárias ou florestais, para comprovar o cumprimento das instruções técnicas e administrativas
recebidas pela direção da escola;
f) avaliar os resultados obtidos nas diferentes áreas de trabalho, analisando todos os fatores
relevantes, para introduzir ou sugerir alterações referentes às culturas agrícolas ou florestais,
à criação de gado, às práticas empregadas e a assuntos conexos;
g) orientar e coordenar e fiscalizar as atividades desenvolvidas pelos servidores sob sua
responsabilidade, dando-lhes instruções e controlando as atividades de cada um na respectiva
área de atuação;
h) desempenhar outras atividades correlatas e afins. Requisitos:
Certificado de conclusão do ensino de nível médio ou equivalente e experiência profissional
comprovada, de no mínimo 2 (dois) anos, na área de sua atuação.

Nome:

Deldina de Pinho

Cargo/Função:

Administrativo

Atividades:

Ensino Fundamental
Oficial de Serviço Operacional
Preparar alimentos sob a supervisão de nutricionista, de modo que assegure a qualidade, higiene,
sabor e o aroma;
- Preparar o material a ser utilizado na confecção dos alimentos;
- Cozinhar os alimentos;
- Temperar os pratos a serem servidos;
- Preparar massas, sobremesas, salgadinhos, doces, molhos e condimentos;
- Operar forno, fogão e demais aparelho de cozinha;
- Coordenar as atividades de cozinha;
- Participar da execução de faxina da área interna da cozinha, limpeza de máquinas, utensílios e outros
equipamentos e higienização
- Executar outras atividades correlatas e afins.

Nome:

Débora Luci Valadão

Cargo/Função:

Docente

Atividades:

Graduação em Ciências Contábeis/Especialização em Gerencia Contábil, Financeira e Auditoria.
Professor:
- Preparar e ministrar aulas com eficiência, pontualidade e assiduidade;
- Redigir apostilas, folhetos em geral, trabalhos de caráter didático;
- Preparar, fiscalizar e corrigir provas do curso, inclusive de concursos vestibulares ou de admissão,
integrar bancas de exame, comparecer a reuniões de finalidade pedagógica e administrativa e tomar as
providências pertinentes ao bom desempenho de suas funções.

Nome:

Ednéia Chinellato

Cargo/Função:

Docente

Atividades:

Licenciatura Plena em História / Licenciatura Plena em Pedagogia
Professora:
- Preparar e ministrar aulas com eficiência, pontualidade e assiduidade;
- Redigir apostilas, , folhetos em geral, trabalhos de caráter didático;
- Preparar, fiscalizar e corrigir provas do curso, inclusive de concursos vestibulares ou de admissão,
integrar bancas de exame, comparecer a reuniões de finalidade pedagógica e administrativa e a tomar
as providências pertinentes ao bom desempenho de suas funções.

Nome:

Francisco Martins de Souza

Cargo/Função:

Docente

Atividades:

Graduação em Administração/Especialização em Controladoria.
Professor:
- Preparar e ministrar aulas com eficiência, pontualidade e assiduidade;
- Redigir apostilas, folhetos em geral, trabalhos de caráter didático;
- Preparar, fiscalizar e corrigir provas do curso, inclusive de concursos vestibulares ou de admissão,
integrar bancas de exame, comparecer a reuniões de finalidade pedagógica e administrativa e tomar as
providências pertinentes ao bom desempenho de suas funções.

Nome:

Gilmar Carlos Geraldo

Cargo/Função:

Administrativo

Atividades:

Técnico em Contabilidade / Técnico em Pecuária
Agente de Transportes
Dirigir veículos oficiais, em território nacional e internacional, dentro do itinerário previsto, segundo as
regras de trânsito, transportando passageiros, pacientes ou cargas;
- Dirigir carros, caminhonetas, ambulâncias, caminhões, ônibus e outro veículos motorizados;
- Proceder a verificação diária das condições do veículo que lhe for destinado, com relação ao estado
dos pneus, abastecimento de combustível, água e óleo, testar freios e parte elétrica
- Limpeza do veiculo visando manter em bom estado de conservação;
- Executar pequenos reparos de urgência nos veículos tais como: troca de pneus, fusíveis, lâmpadas
afim de assegurar o seu funcionamento;
- Comunicar ao superior imediato, sempre que necessário as falhas apresentadas pelos veículos, para
encaminhamento de reparos garantindo as condições de segurança;
_ Encarregar-se do transporte e da entrega da carga, executando, orientando e auxiliando no
carregamento e descarregamento da mesma, atendendo as necessidades do serviço;
- Preencher regularmente os boletins de ocorrência, relatórios de serviços e demais impressos
relacionados com o controle e utilização dos veículos, para subsidiar a administração;
- Examinar as ordens de serviços, para saber o itinerário a ser seguido e outras instruções, afim de
agilizar e racionalizar o trabalho;
- Efetuar pequenas compras de materiais e entrega de documentos, viabilizando as necessidades da
instituição;
- Zelar pela guarda e conservação do veiculo, ferramentas, acessórios e demais materiais peculiares ao
trabalho, bem como dos locais;
- Desempenhar outras atividades correlatas e afins.

Nome:

Gilmar Gomes Fachini

Cargo/Função:

Administrativo

Atividades:

Diretor da Etec:
I - garantir as condições para o desenvolvimento da gestão democrática do ensino, na forma prevista
pela legislação e por este Regimento;
II - coordenar a elaboração da proposta pedagógica da escola;
III - organizar as atividades de planejamento no âmbito da escola;
IV - gerenciar os recursos físicos, materiais, humanos e financeiros para atender às necessidades da
escola a curto, médio e longo prazos;
V - promover a elaboração, o acompanhamento, a avaliação e o controle da execução do Plano
Plurianual de Gestão e do Plano Escolar;
VI - garantir:
a) o cumprimento dos conteúdos curriculares, das cargas horárias e dos dias letivos previstos;
b) os meios para a recuperação de alunos de menor rendimento e em progressão parcial;
VII - assegurar o cumprimento da legislação, bem como dos regulamentos, diretrizes e normas

emanadas da administração superior;
VIII - expedir diplomas, certificados e outros documentos escolares, responsabilizando-se por sua
autenticidade e exatidão;
IX - desenvolver ações, visando ao contínuo aperfeiçoamento dos cursos e programas, dos recursos
físicos, materiais e humanos da escola;
X - zelar pela manutenção e conservação dos bens patrimoniados e de outros bens colocados à
disposição da escola;
XI - assegurar a inspeção periódica dos bens patrimoniados, solicitar baixa dos inservíveis e colocar os
excedentes à disposição de órgãos superiores;
XII - promover ações para a integração escola-família-comunidade-empresa;
XIII - coordenar a elaboração de projetos, submetendo-os à aprovação dos órgãos competentes,
acompanhar seu desenvolvimento e avaliar seus resultados;
XIV - criar condições e estimular experiências para o aprimoramento do processo educacional;
XV - prestar informações à comunidade escolar.

Nome:

Gilmar Gomes Fachini

Cargo/Função:

Docente

Atividades:

Licenciatura Plena em Matemática / Licenciatura Plena em Pedagogia/Graduação em Direito
Professor:
- Preparar e ministrar aulas com eficiência, pontualidade e assiduidade;
- Redigir apostilas, folhetos em geral, trabalhos de caráter didático;
- Preparar, fiscalizar e corrigir provas do curso, inclusive de concursos vestibulares ou de admissão,
integrar bancas de exame, comparecer a reuniões de finalidade pedagógica e administrativa e tomar as
providências pertinentes ao bom desempenho de suas funções.

Nome:

Gisele Santos Valadão

Cargo/Função:

Docente

Atividades:

Graduação em Engenharia Agronômica / Mestrado em Sistemas de Produção
Professora:
- Preparar e ministrar aulas com eficiência, pontualidade e assiduidade;
- Redigir apostilas, folhetos em geral, trabalhos de caráter didático;
- Preparar, fiscalizar e corrigir provas do curso, inclusive de concursos vestibulares ou de admissão,

integrar bancas de exame, comparecer a reuniões de finalidade pedagógica e administrativa e tomar as
providências pertinentes ao bom desempenho de suas funções.

Nome:

Herminio Cândido

Cargo/Função:

Auxiliar de Docentes

Atividades:

Técnico em Agropecuária
Auxiliar de Docente
Descrição Sumária:
Responder pelas atividades práticas de auxiliares do ensino de segundo grau, instruindo e orientando
alunos através de informações e demonstrações técnicas operacionais, específicas
nos laboratórios e nas oficinas, bem como zelar pela conservação de equipamentos e instalações,
cumprir e fazer cumprir as normas de higiene e segurança do trabalho.
Descrição Detalhada:
a) instruir alunos na execução das práticas operacionais específicas de tarefas nos laboratórios e nas
oficinas, orientando- os nas técnicas de utilização de máquinas, ferramentas, instrumentos,
aparelhos, etc., para habilitá-los à análise do desempenho na execução de uma tarefa;
b) efetuar demonstração das técnicas operacionais, manipulando ferramentas, máquinas, instrumentos
e equipamentos;
c) fornecer dados e informações necessárias ao trabalho de cada aluno, para possibilitar o
desenvolvimento das operações dentro das especificações exigidas;
d) interpretar e explicar, individualmente ou em grupo, detalhes de desenho ou das especificações
escritas para orientação do aluno sobre o roteiro e a forma correta da execução do trabalho;
e) fornecer dados necessários ao trabalho de cada aluno para possibilitar o desenvolvimento do
trabalho dentro das especificações exigidas;
f) diligenciar no sentido de que os alunos se utilizem adequadamente das máquinas, ferramentas,
instrumentos, equipamentos, etc.;
g) providenciar a preparação do local de trabalho, dos materiais, ferramentas, instrumentos, máquinas
e equipamentos a serem utilizados, verificando as condições dos mesmos, o
estado de conservação de todos os equipamentos e cuidados de segurança dos alunos, para assegurar
a execução correta das tarefas e operações programadas;
h) observar e fazer observar, permanentemente, as normas de higiene e segurança do trabalho em
todos os locais.
i) comunicar ao superior hierárquico as irregularidades e os problemas constatados, de qualquer
ordem;
j) colaborar para o bom funcionamento dos laboratórios e das oficinas;
k) cuidar da preparação dos materiais de consumo, nos laboratórios, quando originários do
almoxarifado;
l) providenciar e/ou confeccionar corpos de prova para ensaios de materiais de uso nos aboratórios e
nas oficinas;
m) participar de reuniões sempre que convocado;
n) manter-se atualizado com o desenvolvimento técnico, científico ou cultural, relativo ao seu campo
de atividade;
o) freqüentar dos treinamentos e cursos de atualização, extensão e outros promovidos pela Unidade de
Ensino;
p) cuidar da instalação, manutenção e reparação de máquinas, equipamentos e instalações de
laboratórios;
q) cuidar da organização do setor de manutenção e almoxarifado pertencentes aos laboratórios e suas
instalações;
r) colaborar nos trabalhos gerais de instalação, manutenção e reparação, realizados na Unidade de
Ensino;

s) zelar pela manutenção e conservação das máquinas, ferramentas, instalações e equipamentos de
trabalho;
t) colaborar com o docente em programas de extensão universitária à comunidade;
u) desempenhar outras atividades correlatas e afins.
Requisitos:
Ser portador de diploma de formação em educação profissional técnica de nível médio, com habilitação
específica na área de atuação.

Nome:

José Carlos de Almeida

Cargo/Função:

Administrativo

Atividades:

Ensino Médio
Auxiliar Administrativo:
Descrição Sumária:
Desenvolver serviços de apoio administrativo em geral, bem como manter a ordem e a disciplina,
controlando e orientando os alunos para a prática de bons hábitos e respeito às normas institucionais,
visando o atendimento às necessidades das rotinas e sistemas estabelecidos, conforme sua área de
atuação.
Descrição Detalhada:
a) desenvolver serviços de apoio administrativo, conforme a área de atuação, visando o atendimento
das rotinas;
b) redigir cartas e informações processuais, de acordo com a área de atuação;
c) organizar e sistematizar dados e documentos para preenchimento de fichas, guias, formulários,
instruções de processos e outros documentos;
d) organizar e manter atualizados fichários e documentação, relacionados com as atividades da área de
atuação, para auxiliar nos levantamentos estatísticos, preenchimento de fichas, questionários, boletins,
quadros, tabelas e outros, visando a agilização dos trabalhos e prestação de informações;
e) elaborar quadros, gráficos e outros demonstrativos, de acordo com a área de atuação;
f) executar e conferir cálculos aritméticos, para preenchimento de quadros e tabelas e dados
necessários às atividades da área;
g) auxiliar em trabalhos relacionados com levantamentos estatísticos, reunindo dados necessários para
preenchimento de quadros e tabelas, conferindo e codificando itens, de acordo com normas e sistemas
pré-estabelecidos;
h) digitar e revisar os trabalhos, de acordo com as exigências formais e legais;
i) atender ao público, orientando ou prestando informações necessárias;
j) receber, apostilar, classificar, autuar, protocolar, registrar e controlar a distribuição de processos,
correspondências e outros documentos;
l) arquivar processos e outros documentos, conferindo, separando e classificando, segundo métodos
pré-determinados;
m) requisitar, receber e controlar a distribuição do material de consumo necessário ao trabalho;
o) operar microcomputador, máquinas de escrever, de calcular e copiadoras, abastecendo-as com o
material necessário;
p) providenciar, segundo as instruções estabelecidas, a remessa de documentos e processos que
devam ser microfilmados, arquivados ou destruídos;
q) organizar a agenda de compromissos do superior imediato, dispondo horários de reuniões,
entrevistas e solenidades, especificando os dados pertinentes, para facilitar o cumprimento
de obrigações;
r) organizar e secretariar reuniões, procedendo convocações, providenciando local e materiais
necessários, mantendo o registro das decisões, para medidas complementares;
s) providenciar passagens, veículos, diárias e hotéis, em caso de viagens do pessoal da área de

atuação, a serviço do CEETEPS;
t) recepcionar as pessoas que se dirigem à área de atuação, tomando ciência do assunto a ser tratado
e procedendo ao encaminhamento;
u) fazer e atender chamadas telefônicas, prestando informações e anotando recados para transmitir ao
destinatário, a serviço do CEETEPS;
v) manter a ordem e a disciplina, controlar e orientar os alunos na prática de bons hábitos e respeito
às normas institucionais, no âmbito de sua competência;
x) zelar pela guarda, conservação e limpeza de equipamentos, instrumentos e materiais peculiares ao
trabalho, bem como do espaço físico;
z) desempenhar outras atividades correlatas e afins;
Requisitos: Certificado de conclusão do ensino médio ou equivalente e conhecimentos de informática.

Nome:

José Carlos Cazarotti

Cargo/Função:

Administrativo

Atividades:

Ensino Fundamental
Auxiliar de Serviços:
- Executar tarefas braçais, utilizando-se de máquinas ou equipamentos de manuseio simples
- Efetuar o acondicionamento, transporte, carga e descarga de volumes e materiais diversos;
- Abrir valetas e picadas;
- Limpar galerias pluviais, currais, baias, tanques, represas, caixas d´ agua em áreas externas,
cortando matos e ervas daninhas, aparando grama, podando arvores;
- Construir cercas roçar capim, rastelar grama e cortar lenha;
- Cortar e transportar capim e rações aos setores específicos para alimentação de animais;
- Tratar de animais, alimentando, escovando, tosando, cortando o casco e dando banho;
- Preparar o terreno para lavoura e auxiliar no plantio, colheita e ensacamento de cereais e outros;
- Aplicar defensivos agrícolas, em pequena escala operando equipamentos específicos sob orientação
técnica;
- Zelar pela guarda, conservação e limpeza das ferramentas, equipamentos e materiais peculiares ao
trabalho, bem como dos locais;
- Desempenhar outras atividades correlatas e afins.

Nome:

José Henrique Furlan Falzone

Cargo/Função:

Docente

Atividades:

Graduação em Engenharia Agronômica / Esquema I / Licenciatura Plena em Pedagogia
Professor:
- Preparar e ministrar aulas com eficiência, pontualidade e assiduidade;
- Redigir apostilas, folhetos em geral, trabalhos de caráter didático;
- Preparar, fiscalizar e corrigir provas do curso, inclusive de concursos vestibulares ou de admissão,
integrar bancas de exame, comparecer a reuniões de finalidade pedagógica e administrativa e tomar as
providências pertinentes ao bom desempenho de suas funções.

Nome:

José Lopes Douradinho

Cargo/Função:

Docente

Atividades:

Graduação Zootecnia / Esquema I / Licenciatura Plena em Química / Licenciatura Plena em Ciências
Biológicas
Professor:
- Preparar e ministrar aulas com eficiência, pontualidade e assiduidade;
- Redigir apostilas, folhetos em geral, trabalhos de caráter didático;
- Preparar, fiscalizar e corrigir provas do curso, inclusive de concursos vestibulares ou de admissão,
integrar bancas de exame, comparecer a reuniões de finalidade pedagógica e administrativa e tomar as
providências pertinentes ao bom desempenho de suas funções.

Nome:

Josiane Nubiato

Cargo/Função:

Docente

Atividades:

Graduação em Engenharia Agronômica.
Professor:
- Preparar e ministrar aulas com eficiência, pontualidade e assiduidade;
- Redigir apostilas, folhetos em geral, trabalhos de caráter didático;
- Preparar, fiscalizar e corrigir provas do curso, inclusive de concursos vestibulares ou de admissão,
integrar bancas de exame, comparecer a reuniões de finalidade pedagógica e administrativa e tomar as
providências pertinentes ao bom desempenho de suas funções.

Nome:

Larissa Vargas Bispo

Cargo/Função:

Docente

Atividades:

Graduação em Letras/Espanhol
Professor:
- Preparar e ministrar aulas com eficiência, pontualidade e assiduidade;
- Redigir apostilas, folhetos em geral, trabalhos de caráter didático;
- Preparar, fiscalizar e corrigir provas do curso, inclusive de concursos vestibulares ou de admissão,
integrar bancas de exame, comparecer a reuniões de finalidade pedagógica e administrativa e tomar as
providências pertinentes ao bom desempenho de suas funções.

Nome:

Luciane Bento Bozzolo Tridapali

Cargo/Função:

Docente

Atividades:

Licenciatura Plena em Letras/ Especialização em Psicopedagogia Institucional.
Professora:
- Preparar e ministrar aulas com eficiência, pontualidade e assiduidade;
- Redigir apostilas, folhetos em geral, trabalhos de caráter didático;
- Preparar, fiscalizar e corrigir provas do curso, inclusive de concursos vestibulares ou de admissão,
integrar bancas de exame, comparecer a reuniões de finalidade pedagógica e administrativa e tomar as
providências pertinentes ao bom desempenho de suas funções.

Nome:

Luis Felipe Marques Lima

Cargo/Função:

Administrativo

Atividades:

Técnico em Agricultura / Técnico em Pecuária
Técnico Especializado (Técnico Agrícola)
- Realizar serviços relativos à programação, assistência, controle e orientação dos trabalhos referentes
a agropecuária em auxiliar atividades de ensino;
- Auxiliar os docentes em atividades práticas, preparando os materiais e produtos necessários ao
desenvolvimento das mesmas, bem como orientar os alunos da correta utilização dos recursos
existentes;
- Prestar assistência a agricultores, pecuaristas, alunos, estagiários e outros trabalhadores do ramo,
orientando-os quanto ao preparo do solo, plantio, colheita, tratos sanitários, manuseio de máquinas e
implementos, beneficiamento, transporte, armazenamento e solucionar problemas pertinentes sob
orientação de profissional da área.
- Coletar materiais para análises e exames laboratoriais.
- Registrar dados, resultados e outras ocorrências
- Orientar, participar e auxiliar na instalação de campos experimentais na área de tecnologia de
aplicação de defensivos agrícolas, de produção de sementes, de pomares, de horticultura,
melhoramento genético de plantas e de plantios com equipamentos agrícolas, definidos pelos
profissionais da área, acompanhando e registrando o seu desenvolvimento e resultados.
- Manejar sistemas de irrigação e implantação de drenos.
- No setor zootécnico, acompanhar e orientar os trabalhos referentes a: seleção de reprodutores,
preparo de animais para cobertura e inseminação artificial, assistência nas parições, vacinações, tratos
sanitários em geral e demais atividades de manejo, conforme orientação de profissional da área.

Nome:

Marli Antônia da Silva Severino

Cargo/Função:

Administrativo

Atividades:

Ensino Médio
Auxiliar de Serviços
- Executar serviços de limpeza, conservação e higiene das instalações moveis e utensílios;
- Preparar e servir café e chá;
- Ajudar na arrumação de moveis utensílios e equipamentos;
- Zelar pela guarda e conservação dos moveis, máquinas e equipamentos e outros materiais peculiares
ao trabalho.

Nome:

Marli de Fátima Hansen

Cargo/Função:

Administrativo

Atividades:

Ensino Fundamental
Auxiliar de Serviços
- Executar serviços de limpeza, conservação e higiene das instalações moveis e utensílios;
- Preparar e servir café e chá;
- Ajudar na arrumação de moveis utensílios e equipamentos;
- Zelar pela guarda e conservação dos moveis, máquinas e equipamentos e outros materiais peculiares
ao trabalho.

Nome:

Marly Carvalho do Nascimento

Cargo/Função:

Administrativo

Atividades:

Licenciatura Plena em Pedagogia / Técnica em Transações Imobiliárias / Técnica em Contabilidade
Diretora de Serviço - Área Acadêmica Diretor de Serviço
Descrição Sumária:
Dirigir as atividades sob sua responsabilidade, planejando, organizando e controlando as mesmas, para
assegurar os resultados fixados e assistir o seu superior imediato.
Descrição Detalhada:
a) dirigir, coordenar, orientar e controlar o desenvolvimento das atividades da área de atuação.
b) identificar as necessidades do órgão, nos aspectos atinentes à área de atuação, propondo as
políticas de ação, decidindo sobre normas, diretrizes e procedimentos a serem adotados;
c) participar da elaboração das políticas a serem adotadas pelo órgão, referente a área em que atua,
baseando-se nos informes e conclusões levantadas, e em sua experiência, a fim de contribuir para
definição de objetivos gerais e específicos para articulação com as demais áreas da Instituição;
d) elaborar o plano de atividades da área de atuação, baseando- se nos objetivos a serem alcançados e
na disponibilidade de recursos humanos e materiais, para definir prioridades,
sistemas e rotinas;

e) emitir pareceres ou informações sobre assuntos pertinentes a área de atuação, colaborando no
processo de tomada de decisão;
f) organizar os trabalhos na sua área de atuação, baseando- se nas diretrizes da política geral, para
assegurar o fluxo normal dos mesmos, o resultado previsto e a homogeneidade de administração na
Unidade.
g) manter informada o seu superior imediato sobre o desenvolvimento dos trabalhos e resultados
alcançados, para possibilitar a avaliação das políticas aplicadas;
h) manter intercâmbio com outros órgãos, visando obter subsídios para desenvolvimento da área de
atuação.
i) promover o desenvolvimento profissional dos recursos humanos da sua área de atuação.
j) desempenhar outras atividades correlatas e afins.
Requisitos:
Diploma de nível superior e experiência profissional comprovada, de no mínimo 2 (dois) anos, na área
em que venha a atuar.
REORGANIZAÇÃO – SECRETARIA ACADÊMICA
OBJETIVO: ORGANIZAR SETOR PARA OTIMIZAR OS SERVIÇOS
EQUIPE: MARLY CARVALHO DO NASCIMENTO – DIRETORA ACADÊMICA
CLÉIA ALESSANDRA THOMAZ – AGENTE TÉCNICO E ADMINISTRATIVO
MARLI ANTONIA DA SILVA SEVERINO – AUXILIAR DE APOIO
HORÁRIO DE ATENDIMENTO DA SECRETARIA:
SEGUNDA A QUINTA-FEIRA DAS 07:00 ÁS 22H50MIN – SEXTA DAS 07:00 ÁS 16H50MIN
RELACIONAMENTO INTERPESSOAL: EXISTE DIVERGÊNCIAS DE IDÉIAS, MAS BUSCAMOS TER UM BOM
RELACIONAMENTO COM TODOS, ESTAMOS NOS EMPENHANDO PARA MELHORAR.
NO SETOR: PONTOS POSITIVOS: COLABORAÇÃO, AMIZADE, RESPEITO, LIBERDADE DE EXPRESSÃO.
FRAGILIDADES: A FALTA DE PROCEDIMENTOS NA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS
ATENDER A COMUNIDADE ESCOLAR E AO PÚBLICO COM: CORDIALIDADE, RESPEITO, PRONTIDÃO,
IMPESSOALIDADE E EMPATIA
ATIVIDADES :
• PROTOCOLAR DOCUMENTOS
• ABRIR EMAILS
• ARQUIVAR DOCUMENTOS
• ARQUIVAR PRONTUÁRIO NO ARQUIVO PERMANENTE
• ARQUIVAR PRONTUÁRIO NO ARQUIVO TEMPORÁRIO
• IMPRIMIR PLANILHA DE FREQUÊNCIA MENSAL DOC16
• LANÇAR AULAS DOS FINAIS DE SEMANA LETIVOS
• DECLARAÇÕES PARA ALUNOS
• MATRÍCULAS
• DOCUMENTAÇÃO DE ALUNOS - CONFERIR
• ATUALIZAR NSA
• IMPRESSOS PARA ALUNOS
• ORGANIZAR PRONTUÁRIO DE ALUNO
• CARTEIRINHAS
• CADASTRAR ALUNOS PRODESP
• HISTÓRICOS DE TRANSFERÊNCIAS
• HISTÓRICOS SEMESTRAIS
• DIPLOMAS SEMESTRAIS
• CADASTRAR ALUNOS NO GDAE
• EMITIR TRANSFERÊNCIAS
• RECEBER TARNSFERÊNCIAS
• OFÍCIOS
• CERTIDÃO ALUNO APRENDIZ
• ANEXO IV
• ELABORAR CONVOCAÇÕES, LISTAS DE PRESENÇAS DAS REUNIÕES

• REUNIÕES: CONSELHO DE ESCOLA; CONSELHO DE CLASSE; DE PAIS; APM.
• ATAS DAS REUNIÃO DO CONSELHO DE CLASSE, CONSELHO DE ESCOLA, REUNIÃO DE PAIS
• BANCO DE DADOS
• RENDIMENTO DOS ALUNOS
• AÇÃO JOVEM
• VESTIBULINHO COLABORAR COM COORDENAÇÃO
AÇÕES PARA MELHORAR O DESEMPENHO:
MUDAR LAYOUT DA SALA ORGANIZAR AS MESAS
ATUALIZAR LISTA MESTRA
ORGANIZAR ARQUIVOS E GAVETAS
DESCARTAR TODO MATERIAL INSERVÍVEL
PRAZO PARA EXECUÇÃO E CONCLUSÃO DOS SERVIÇOS ATÉ 31/03/2017.

Nome:

Neuza Maria da Costa

Cargo/Função:

Docente

Atividades:

Licenciatura Plena em Educação Artística
Professora:
- Preparar e ministrar aulas com eficiência, pontualidade e assiduidade;
- Redigir apostilas, folhetos em geral, trabalhos de caráter didático;
- Preparar, fiscalizar e corrigir provas do curso, inclusive de concursos vestibulares ou de admissão,
integrar bancas de exame, comparecer a reuniões de finalidade pedagógica e administrativa e tomar as
providências pertinentes ao bom desempenho de suas funções.

Nome:

Newton César de Oliveira Arruda

Cargo/Função:

Administrativo

Atividades:

Ensino Médio
Técnico Administrativo (Almoxarife)
Descrição Sumária:
Executar o recebimento, conferência, controle, guarda, distribuição, registro e inventário de materiais
permanentes e de consumo, observando normas específicas, para manter o estoque
em condições de atender a unidade de prestação de serviço.
Descrição Detalhada:
a) controlar o recebimento de material, confrontando as notas de pedidos e as especificações com o
material entregue, para assegurar sua perfeita correspondência aos dados anotados;
c) controlar a entrada e saída de materiais, procedendo os registros específicos, para facilitar consultas
e a elaboração de inventários;
d) estocar os materiais em depósitos ou locais apropriados, de forma adequada, para garantir uma
estocagem racional e ordenada;
e) controlar e manter estoque de material permanente e de consumo, calculando necessidades futuras,
para preparar pedidos de reposição;
f) classificar e catalogar os materiais, de acordo com os códigos e sistemas adotados;
g) examinar e atender requisições de materiais;

h) elaborar balancete mensal dos itens de estoque, com dados quantitativos de consumo do período,
para subsidiar a área de material e contábil em processos de aquisição e custeio;
i) proceder ao levantamento dos bens existentes no almoxarifado, elaborando o inventário do estoque
para fins de balanço;
j) desempenhar outras atividades correlatas e afins.
Requisitos: Diploma de técnico ou certificado de ensino de nível médio e conhecimento específico na
área de almoxarifado.

Nome:

Rafael Stabile

Cargo/Função:

Docente

Atividades:

Graduação em Engenharia Agronômica
Professor:
- Preparar e ministrar aulas com eficiência, pontualidade e assiduidade;
- Redigir apostilas, folhetos em geral, trabalhos de caráter didático;
- Preparar, fiscalizar e corrigir provas do curso, inclusive de concursos vestibulares ou de admissão,
integrar bancas de exame, comparecer a reuniões de finalidade pedagógica e administrativa e tomar as
providências pertinentes ao bom desempenho de suas funções.

Nome:

Regina Fátima Ferlini Teixeira

Cargo/Função:

Docente

Atividades:

Licenciatura Plena em Ciências com habilitação em Biologia / Especialização em Solos e Meio Ambiente
Professora:
- Preparar e ministrar aulas com eficiência, pontualidade e assiduidade;
- Redigir apostilas, folhetos em geral, trabalhos de caráter didático;
- Preparar, fiscalizar e corrigir provas do curso, inclusive de concursos vestibulares ou de admissão,
integrar bancas de exame, comparecer a reuniões de finalidade pedagógica e administrativa e tomar as
providências pertinentes ao bom desempenho de suas funções.

Nome:

Rita de Cássia Moreira da Silva Lima

Cargo/Função:

Administrativo

Atividades:

Magistério
Auxiliar Administrativo:
Descrição Sumária:
Desenvolver serviços de apoio administrativo em geral, bem como manter a ordem e a disciplina,

controlando e orientando os alunos para a prática de bons hábitos e respeito às normas institucionais,
visando o atendimento às necessidades das rotinas e sistemas estabelecidos, conforme sua área de
atuação.
Descrição Detalhada:
a) desenvolver serviços de apoio administrativo, conforme a área de atuação, visando o atendimento
das rotinas;
b) redigir cartas e informações processuais, de acordo com a área de atuação;
c) organizar e sistematizar dados e documentos para preenchimento de fichas, guias, formulários,
instruções de processos e outros documentos;
d) organizar e manter atualizados fichários e documentação, relacionados com as atividades da área de
atuação, para auxiliar nos levantamentos estatísticos, preenchimento de fichas, questionários, boletins,
quadros, tabelas e outros, visando a agilização dos trabalhos e prestação de informações;
e) elaborar quadros, gráficos e outros demonstrativos, de acordo com a área de atuação;
f) executar e conferir cálculos aritméticos, para preenchimento de quadros e tabelas e dados
necessários às atividades da área;
g) auxiliar em trabalhos relacionados com levantamentos estatísticos, reunindo dados necessários para
preenchimento de quadros e tabelas, conferindo e codificando itens, de acordo com normas e sistemas
pré-estabelecidos;
h) digitar e revisar os trabalhos, de acordo com as exigências formais e legais;
i) atender ao público, orientando ou prestando informações necessárias;
j) receber, apostilar, classificar, autuar, protocolar, registrar e controlar a distribuição de processos,
correspondências e outros documentos;
l) arquivar processos e outros documentos, conferindo, separando e classificando, segundo métodos
pré-determinados;
m) requisitar, receber e controlar a distribuição do material de consumo necessário ao trabalho;
o) operar microcomputador, máquinas de escrever, de calcular e copiadoras, abastecendo-as com o
material necessário;
p) providenciar, segundo as instruções estabelecidas, a remessa de documentos e processos que
devam ser microfilmados, arquivados ou destruídos;
q) organizar a agenda de compromissos do superior imediato, dispondo horários de reuniões,
entrevistas e solenidades, especificando os dados pertinentes, para facilitar o cumprimento
de obrigações;
r) organizar e secretariar reuniões, procedendo convocações, providenciando local e materiais
necessários, mantendo o registro das decisões, para medidas complementares;
s) providenciar passagens, veículos, diárias e hotéis, em caso de viagens do pessoal da área de
atuação, a serviço do CEETEPS;
t) recepcionar as pessoas que se dirigem à área de atuação, tomando ciência do assunto a ser tratado
e procedendo ao encaminhamento;
u) fazer e atender chamadas telefônicas, prestando informações e anotando recados para transmitir ao
destinatário, a serviço do CEETEPS;
v) manter a ordem e a disciplina, controlar e orientar os alunos na prática de bons hábitos e respeito
às normas institucionais, no âmbito de sua competência;
x) zelar pela guarda, conservação e limpeza de equipamentos, instrumentos e materiais peculiares ao
trabalho, bem como do espaço físico;
z) desempenhar outras atividades correlatas e afins;
Requisitos: Certificado de conclusão do ensino médio ou equivalente e conhecimentos de informática.

Nome:

Romildo Marcos de Barros

Cargo/Função:

Docente

Atividades:

Licenciado em Matemática
Professor:

- Preparar e ministrar aulas com eficiência, pontualidade e assiduidade;
- Redigir apostilas, folhetos em geral, trabalhos de caráter didático;
- Preparar, fiscalizar e corrigir provas do curso, inclusive de concursos vestibulares ou de admissão,
integrar bancas de exame, comparecer a reuniões de finalidade pedagógica e administrativa e tomar as
providências pertinentes ao bom desempenho de suas funções.

Nome:

Rosana Emiko Ota Voss

Cargo/Função:

Docente

Atividades:

Graduação em Tecnologia em Administração Rural / Esquema I/Especialização em Administração Rural
Professora:
- Preparar e ministrar aulas com eficiência, pontualidade e assiduidade;
- Redigir apostilas, folhetos em geral, trabalhos de caráter didático;
- Preparar, fiscalizar e corrigir provas do curso, inclusive de concursos vestibulares ou de admissão,
integrar bancas de exame, comparecer a reuniões de finalidade pedagógica e administrativa e tomar as
providências pertinentes ao bom desempenho de suas funções.

Nome:

Rosiley Maria Arroyo Anhesini

Cargo/Função:

Docente

Atividades:

Licenciatura Plena em Biologia / Especialização em Biologia
Professora:
- Preparar e ministrar aulas com eficiência, pontualidade e assiduidade;
- Redigir apostilas, folhetos em geral, trabalhos de caráter didático;
- Preparar, fiscalizar e corrigir provas do curso, inclusive de concursos vestibulares ou de admissão,
integrar bancas de exame, comparecer a reuniões de finalidade pedagógica e administrativa e tomar as
providências pertinentes ao bom desempenho de suas funções.

Nome:

Rômulo Alexander Nogueira Padilha

Cargo/Função:

Docente

Atividades:

Graduação em Administração/Especialização em Administração-Área de Concentração: Gestão
Empresarial
Professor:
- Preparar e ministrar aulas com eficiência, pontualidade e assiduidade;
- Redigir apostilas, folhetos em geral, trabalhos de caráter didático;
- Preparar, fiscalizar e corrigir provas do curso, inclusive de concursos vestibulares ou de admissão,

integrar bancas de exame, comparecer a reuniões de finalidade pedagógica e administrativa e tomar as
providências pertinentes ao bom desempenho de suas funções.

Nome:

Sebastião Zago

Cargo/Função:

Docente

Atividades:

Graduação em Engenharia Agronômica / Esquema I / Licenciatura Plena em Pedagogia/ Especialização
em Gestão Ambiental / Mestrado em Agroecologia e Desenvolvimento Rural
Professor:
- Preparar e ministrar aulas com eficiência, pontualidade e assiduidade;
- Redigir apostilas, folhetos em geral, trabalhos de caráter didático;
- Preparar, fiscalizar e corrigir provas do curso, inclusive de concursos vestibulares ou de admissão,
integrar bancas de exame, comparecer a reuniões de finalidade pedagógica e administrativa e tomar as
providências pertinentes ao bom desempenho de suas funções.

Nome:

Tarcísio Augusto Vidal Barbosa de Carvalho

Cargo/Função:

Docente

Atividades:

Graduação em Engenharia Agronômica
Professor:
- Preparar e ministrar aulas com eficiência, pontualidade e assiduidade;
- Redigir apostilas, folhetos em geral, trabalhos de caráter didático;
- Preparar, fiscalizar e corrigir provas do curso, inclusive de concursos vestibulares ou de admissão,
integrar bancas de exame, comparecer a reuniões de finalidade pedagógica e administrativa e tomar as
providências pertinentes ao bom desempenho de suas funções.

Nome:

Telma Aparecida Maeda

Cargo/Função:

Docente

Atividades:

Licenciatura Plena em Letras / Licenciatura Plena em Pedagogia / Especialização em Didática
Professora:
- Preparar e ministrar aulas com eficiência, pontualidade e assiduidade;
- Redigir apostilas, folhetos em geral, trabalhos de caráter didático;
- Preparar, fiscalizar e corrigir provas do curso, inclusive de concursos vestibulares ou de admissão,
integrar bancas de exame, comparecer a reuniões de finalidade pedagógica e administrativa e tomar as
providências pertinentes ao bom desempenho de suas funções.

Nome:

Tiago Custódio da Cruz

Cargo/Função:

Docente

Atividades:

Graduação em Matemática/Graduado em Engenharia Civil
Professor:
- Preparar e ministrar aulas com eficiência, pontualidade e assiduidade;
- Redigir apostilas, folhetos em geral, trabalhos de caráter didático;
- Preparar, fiscalizar e corrigir provas do curso, inclusive de concursos vestibulares ou de admissão,
integrar bancas de exame, comparecer a reuniões de finalidade pedagógica e administrativa e tomar as
providências pertinentes ao bom desempenho de suas funções.

Nome:

Valderi Mendes de Souza

Cargo/Função:

Docente

Atividades:

Graduação em Ciências Contábeis/ Especialização em Gestão Logística
Professor:
- Preparar e ministrar aulas com eficiência, pontualidade e assiduidade;
- Redigir apostilas, folhetos em geral, trabalhos de caráter didático;
- Preparar, fiscalizar e corrigir provas do curso, inclusive de concursos vestibulares ou de admissão,
integrar bancas de exame, comparecer a reuniões de finalidade pedagógica e administrativa e tomar as
providências pertinentes ao bom desempenho de suas funções.

Nome:

Valdinei Pedro Torrezan

Cargo/Função:

Auxiliar de Docentes

Atividades:

Técnico em Pecuária e Técnico em Agricultura
Auxiliar de Docente
Descrição Sumária:
Responder pelas atividades práticas de auxiliares do ensino de segundo grau, instruindo e orientando
alunos através de informações e demonstrações técnicas operacionais, específicas
nos laboratórios e nas oficinas, bem como zelar pela conservação de equipamentos e instalações,
cumprir e fazer cumprir as normas de higiene e segurança do trabalho.
Descrição Detalhada:
a) instruir alunos na execução das práticas operacionais específicas de tarefas nos laboratórios e nas
oficinas, orientando- os nas técnicas de utilização de máquinas, ferramentas, instrumentos,

aparelhos, etc., para habilitá-los à análise do desempenho na execução de uma tarefa;
b) efetuar demonstração das técnicas operacionais, manipulando ferramentas, máquinas, instrumentos
e equipamentos;
c) fornecer dados e informações necessárias ao trabalho de cada aluno, para possibilitar o
desenvolvimento das operações dentro das especificações exigidas;
d) interpretar e explicar, individualmente ou em grupo, detalhes de desenho ou das especificações
escritas para orientação do aluno sobre o roteiro e a forma correta da execução do trabalho;
e) fornecer dados necessários ao trabalho de cada aluno para possibilitar o desenvolvimento do
trabalho dentro das especificações exigidas;
f) diligenciar no sentido de que os alunos se utilizem adequadamente das máquinas, ferramentas,
instrumentos, equipamentos, etc.;
g) providenciar a preparação do local de trabalho, dos materiais, ferramentas, instrumentos, máquinas
e equipamentos a serem utilizados, verificando as condições dos mesmos, o
estado de conservação de todos os equipamentos e cuidados de segurança dos alunos, para assegurar
a execução correta das tarefas e operações programadas;
h) observar e fazer observar, permanentemente, as normas de higiene e segurança do trabalho em
todos os locais.
i) comunicar ao superior hierárquico as irregularidades e os problemas constatados, de qualquer
ordem;
j) colaborar para o bom funcionamento dos laboratórios e das oficinas;
k) cuidar da preparação dos materiais de consumo, nos laboratórios, quando originários do
almoxarifado;
l) providenciar e/ou confeccionar corpos de prova para ensaios de materiais de uso nos aboratórios e
nas oficinas;
m) participar de reuniões sempre que convocado;
n) manter-se atualizado com o desenvolvimento técnico, científico ou cultural, relativo ao seu campo
de atividade;
o) freqüentar dos treinamentos e cursos de atualização, extensão e outros promovidos pela Unidade de
Ensino;
p) cuidar da instalação, manutenção e reparação de máquinas, equipamentos e instalações de
laboratórios;
q) cuidar da organização do setor de manutenção e almoxarifado pertencentes aos laboratórios e suas
instalações;
r) colaborar nos trabalhos gerais de instalação, manutenção e reparação, realizados na Unidade de
Ensino;
s) zelar pela manutenção e conservação das máquinas, ferramentas, instalações e equipamentos de
trabalho;
t) colaborar com o docente em programas de extensão universitária à comunidade;
u) desempenhar outras atividades correlatas e afins.
Requisitos:
Ser portador de diploma de formação em educação profissional técnica de nível médio, com habilitação
específica na área de atuação.

Nome:

Vlademir Marangoni Filho

Cargo/Função:

Docente

Atividades:

Graduação em Medicina Veterinária / Especialização em Farmacologia/ Mestrado em Ciência Animal.
Professor:

- Preparar e ministrar aulas com eficiência, pontualidade e assiduidade;
- Redigir apostilas, folhetos em geral, trabalhos de caráter didático;
- Preparar, fiscalizar e corrigir provas do curso, inclusive de concursos vestibulares ou de admissão,
integrar bancas de exame, comparecer a reuniões de finalidade pedagógica e administrativa e tomar as
providências pertinentes ao bom desempenho de suas funções.

RECURSOS FÍSICOS

Descrição do Capital Físico

A Etec João Jorge Geraissate é composta por 23 prédios, 10 barracões, 02 currais.

O PREDIO I- ADMINISTRAÇÃO é constituída pela Diretoria, Diretoria de Serviços Administrativos, Diretoria
de Serviços Acadêmicos, Biblioteca, Cooperativa-Escola, Apoio Técnico, Central de Processamento de Dados,
Copa, Sala de Reuniões, Arquivo Documental, Orientação Educacional, Hall de Entrada, Corredores e Banheiros.
O PREDIO II é composto pela Sala dos Professores, Sala de Coordenação Pedagógica, Laboratório de
Informática, Laboratório de Ciências, Copa, Despensa e Banheiros.

O PRÉDIO III é constituído por Salas de Aula, Banheiros, Sala de Projeção, Inspetoria e Corredores Cobertos.
O PREDIO IV é composto por Auditório, Refeitório, Cozinha, Padaria, Despensa, Banheiros e Academia de
Ginástica.
O PRÉDIO V é formado pela Sala de Desossa/Açougue, Loja da Cooperativa, Almoxarifado de Alimentos,
Banheiros, Sala de Jogos e Área de Lavanderia. O PRÉDIO VI abriga o Almoxarifado de Ferramentas, Sala de
Rações, Sala de Equipamentos Inutilizados, Sala de Óleos e Graxas, Sala de Compressor e Banheiro. O PRÉDIO
VII é composto pelos Alojamentos A1 e A2.
O PREDIO VIII é composto pelos Alojamentos A3 e A4.
O PRÈDIO IX é composto pelos Alojamentos B1 e B2.
O PRÈDIO X é composto pelos Alojamentos B3 e B4.
O PRÈDIO XI é composto pelos Alojamentos C1 e C2.
O PREDIO XII é composto pelos Alojamentos C3 e C4.
O PREDIO XIII é composto pelos Alojamentos D1 e D2.
O PREDIO XIV é composto pelos Alojamentos D3 e D4.
O PREDIO XV é composto pelos Alojamentos E1 e E2.
O PREDIO XVI é composto pelos Alojamentos E3 e E4.
O PREDIO XVII é composto pelo Alojamento F1 e Mecânica.
O PREDIO XVIII é composto pela Fábrica de Rações/Triturador.
O PREDIO XIX é composto pelo Tanque de Combustível, Garagem de Implementos e Garagem de Tratores.
O PREDIO XX é constituído pelos Alojamentos M1, M2, M3, M4, M5 e M6.
O PREDIO XXI é formado pelos Alojamentos N2, N3 e N4, Laboratório de Informática e Abatedouro.
O PRÉDIO XXII é formado pelos Alojamentos O2, O3, O4, Centro de Memórias, Sala de Processamento de
Produtos Agropecuários e Defumador.
O PREDIO XXIII está a Guarita de Vigilância.

O BARRACAO I abriga o projeto de Avicultura de Corte e Ovinocultura.
O BARRACÃO II abriga o projeto de Avicultura- Postura I.
O BARRACÃO III abriga o projeto de Avicultura - Postura II.
O BARRACÃO IV abriga o projeto de Cunicultura;
O BARRACÃO V abriga o projeto de Suinocultura - Piquete de Matrizes.
O BARRACÃO VI abriga o projeto de Suinocultura- Maternidade/Creche.
O BARRACÃO VII abriga o projeto de Suinocultura- Acabamento.
O BARRACÃO VIII abriga o projeto de Suinocultura- Piquete de Reprodutores.
O BARRACÃO IX abriga o projeto de Suinocultura- Maternidade.
O BARRACAO X abriga o Laboaratório de Piscicultura.

CURRAL I abriga o Curral-Manejo/Inseminação Artificial.
CURRAL II abriga a leiteria/Ordenha.
Além dos prédios e barracões a Unidade possui 5 Ha de pátio escolar descoberto, divididos em alamedas e
uma quadra poli esportiva.
Na Unidade há áreas onde são desenvolvidos os projetos de bovinocultura de corte, bovinocultura de leite,
viveiro de mudas, horta orgânica, culturas perenes e anuais (café, milho, eucalipto, sorgo), área de preservação
permanente, pastagens, os quais estão distribuídos de acordo com a classificação do solo.
A Unidade passou por reformas, com recursos do Governo do Estado, em 2001/2002 e 2008/2009. Nesses
períodos foram reformados os prédios da Administração, auditório, alojamentos para alunos, banheiros, biblioteca,
cozinha, laboratórios de informática, refeitório, salas de aula, sala de professores, nas quais foram feitas as trocas
de pisos, pintura interna e externa, troca de forro para PVC, adequações elétricas, troca de telhas, troca de bacias
sanitárias e chuveiros em todos os banheiros. No curral de bovinos de corte foi feita a reestruturação do telhado.
A partir do exercício da nova Direção, em julho de 2017, com recursos próprios, os alojamentos masculinos
receberam pinturas internas e externas, conserto de trinca nas estruturas, reforma nos telhados, troca de portas
externas e troca de bacias sanitárias. Foram feitas melhorias nos jardins e construção de passarela coberta, a qual
facilita o deslocamento de professores e alunos da Sala dos Professores para as salas de Aula. Houve a adequação
de espaço ocioso (lavanderia), o qual está sendo transformado em sala de recreação para os alunos. Os prédios

também foram adequados de acordo com as exigências do Corpo de Bombeiros para a liberação do Alvará de
Funcionamento, sendo instalados corrimãos e pára-peito no auditório e nas rampas de acesso da administração.
Além das reformas e adequações realizadas, faz se necessário, para garantir o desenvolvimento das
atividades escolares e atendimento de novas demandas de curso, a construção de um novo pavilhão de salas de
aula, construção de quadra poliesportiva coberta e reforma nos seguintes ambientes didáticos (setores técnicoprodutivos):
- Reforma das instalações destinadas à suinocultura;
-Reforma dos setores de avicultura de postura e cunicultura;
-Transferência do curral da leiteria e sala de ordenha para local mais adequado;
-Adequação do espaço de confinamento de ovinos;
-Reforma da sala de abate;
-Reforma das instalações para frango de corte;
-Construção de câmara fria para armazenamento de alimentos;
-Construção de nova lagoa de tratamento de esgoto
-Reforma do laboratório de processamentos de produtos agropecuários
-Construção de passarela coberta que liga a administração à sala dos professores;
-Cobertura da estufa da horta orgânica;
-melhorar as alamedas que ligam os alojamentos, área administrativa, salas de aula e setores produtivos;
-Pintura da fachada da escola;
Para que os objetivos acima sejam alcançados, a Unidade buscará recursos junto ao Centro Estadual de
Educação Tecnológica Paula Souza, cooperativa-escola, prefeitura, comunidade local e entorno, pais de alunos,
alunos e funcionários.
Localização:

Prédio I

Identificação do Ambiente:

Administração Central

Área:

445,2 m²

Descrição:

Construção térrea em alvenaria, cobertura de telhas romana, piso frio, forro PVC ,
pintura em tinta látex, em ótimas condições.
Estão locados neste prédio:
Direção da Unidade (14,9m²), as diretorias de serviços Administrativos (46,3m²),
Diretoria de Serviços Acadêmicos (23,5m²), biblioteca (146m²), Cooperativa Escola
(27,3m²), Apoio Técnico (9,7m²), Central de Processamento de Dados (8,1m²), Cópa
(9,7m²), Sala de Reuniões (19,8m²), Arquivo Documental (35m²), Orientação
Educacional (12m²), Hall de Entrada (19,5m²), Corredores (43,5m²) e Banheiros
(29,9m²)

Localização:

Prédio II

Identificação do Ambiente:

Sala dos Professores

Área:

299,5 m²

Descrição:

Construção térrea em alvenaria, cobertura com telhas francesas, piso frio(sendo parte
granilite e parte lajota), forro PVC, em más condições.
Estão locados neste prédio:
Sala dos professores (48,6m²), Sala de Coordenação Pedagógica (44,7m²), Laboratório
de Informática (61,6m²), Laboratório de Ciências (95,2m²), Copa (25,5m²), Despensa
(9,5m²) e Banheiros (14,4m²).

Localização:

Prédio III

Identificação do Ambiente:

Salas de Aulas

Área:

670,2m²

Descrição:

Construção térrea em alvenaria, cobertura com telhas romanas, piso granilite, pintura
em tinta látex, forro PVC, em boas condições.
Estão locados neste prédio: salas de aulas (316,3m²), inspetoria de alunos (29,6m²),
sanitários masculino e feminino para alunos adequados para portadores de deficiências
físicas (20,6m²), sala de projeção (63,7m²) e corredores cobertos (240m²).

Localização:

Prédio IV

Identificação do Ambiente:

Auditório/ Refeitório

Área:

532,7m²

Descrição:

Construção térrea em alvenaria, cobertura de telhas francesas, piso frio, pintura em
tinta latex, forro PVC .

Estão locados neste prédio:
Cozinha (91,1m²), padaria (43,2m²), refeitório (173,5m²), academia de ginástica
(47m²), Despensa (20,8m²), Banheiros (6,4m²) e auditório (150,7m²).

Localização:

Prédio V

Identificação do Ambiente:

Sala de desossa/ Lavanderia

Área:

208,4m²

Descrição:

Construção térrea em alvenaria, cobertura de telhas francesas, piso em lajota e cimento
queimado) forro de madeira.
Estão locados neste prédio:
Sala de desossa/Açougue (37,1m²), Loja da Cooperativa (34m²), Almoxarifado de
Alimentos (17,6m²), Banheiros (10,1m²), Sala de Jogos (60,1m²) e Área de Lavanderia
(49,5m²).

Localização:

Prédio VI

Identificação do Ambiente:

Almoxarifado de Ferramentas

Área:

194,5m²

Descrição:

Construção térrea em alvenaria, cobertura de telhas francesas, piso em cimento
queimado,sem forro.
Estão locados neste prédio:
Almoxarifado de Ferramentas (57,7m²), Sala de Rações (49,5m²), Sade de
Equipamentos Inutilizados 49,5m²), Sala de Óleos e Graxa (11,1m²), Sala de
Compressor (24m²) e Banheiro (2,7m²).

Localização:

Prédio VII

Identificação do Ambiente:

Alojamentos

Área:

316m²

Descrição:

Construção térrea em alvenaria, cobertura com telhas francesa e romanas, piso frio,
forro PVC em ótimas condições.
Estão locados neste prédio:
Alojamentos A-1 (158m²) e A-2 (158m²)

Localização:

Prédio VIII

Identificação do Ambiente:

Alojamentos

Área:

316m²

Descrição:

Construção térrea em alvenaria, cobertura com telhas francesa e romanas, piso frio,
forro PVC em ótimas condições.
Estão locados neste prédio:
Alojamentos A-3 (158m²) e A-4 (158m²)

Localização:

Barracão II

Identificação do Ambiente:

Avicultura - Postura I

Área:

260 m²

Descrição:

Construção térrea em alvenária, cobertura com telha francesa, piso de cimento, sem
forro, pintura a cal
Finalidade: criação de frango de postura

Localização:

Barracao III

Identificação do Ambiente:

Avicultura - Postura II

Área:

260 m²

Descrição:

construção térrea em alvenária, cobertura com telha francesa, piso de cimento, sem
forro, pintura a cal
Finalidade: criação de frango de postura

Localização:

Barracão I

Identificação do Ambiente:

avicultura de corte/ ovinocultura

Área:

432 m²

Descrição:

Construção térrea em alvenaria, cobertura com telha francesa, piso de cimento, sem
forro, pintura a cal
Finalidade: criação de frango de corte(216m²) e ovinocultura (216m²)

Localização:

Barracão VII

Identificação do Ambiente:

Suinocultura – Acabamento

Área:

376 m²

Descrição:

Construção térrea em alvenaria, cobertura com telhas francesas, piso em cimento, sem
forro, pintura a cal.
Finalidade: criação de suínos

Localização:

Solo

Identificação do Ambiente:

Classe II

Área:

79,62 há

Descrição:

Latossolo Amarelo - plantio de culturas ( milho, sorgo, citrus, cana-de-açúcar, eucalipto,
café orgânico, hortaliças orgânicas, pastagem e reserva natural)

Localização:

Solo

Identificação do Ambiente:

Classe III

Área:

104,62 ha

Descrição:

Latossolo Vermelho Amarelo - pastagens e cultura de milho e sorgo

Localização:

Solo

Identificação do Ambiente:

Classe IV

Área:

9 ha

Descrição:

Litossolo - área de proteção permanante

Localização:

Solo

Identificação do Ambiente:

Classe V

Área:

5 ha

Descrição:

Hidromórfico - área de preservação permanante

Localização:

Barracão IX

Identificação do Ambiente:

Suinocultura - Maternidade

Área:

52 m²

Descrição:

Construção térrea em alvenaria, cobertura com telhas francesas, piso em cimento, sem
forro, pintura a cal.
Finalidade: maternidade para suínos

Localização:

Barracão VI

Identificação do Ambiente:

Suinocultura - Maternidade Creche

Área:

145 m²

Descrição:

Construção térrea em alvenaria, cobertura com telhas francesas, piso em cimento, sem
forro, pintura a cal.
Finalidade: creche para suínos

Localização:

Barracão V

Identificação do Ambiente:

Suinocultura - Piquete de matrizes

Área:

45 m²

Descrição:

Construção térrea em alvenaria, cobertura com telhas francesas, piso em cimento, sem
forro, pintura a cal.
Finalidade: criação de suínos matrizes

Localização:

Barracão VIII

Identificação do Ambiente:

Suinocultura - piquete reprodutores

Área:

45 m²

Descrição:

Construção térrea em alvenaria, cobertura com telhas francesas, piso em cimento, sem
forro, pintura a cal.
Finalidade: criação de suínos reprodutores

Localização:

Barracão IV

Identificação do Ambiente:

Cunicultura

Área:

280 m²

Descrição:

Construção térrea em alvenária, cobertura com telha francesa, piso de cimento, sem
forro, pintura a cal
Finalidade: criação de coelhos

Localização:

Curral I

Identificação do Ambiente:

Curral - Manejo/inseminação artificial

Área:

480 m²

Descrição:

construção térrea em madeira, cobertura com telha francesa, com piso cimento em 132
m2 , sem forro, sem pintura
Finalidade: manejo e inseminação artificial de bovinos

Localização:

Curral II

Identificação do Ambiente:

Curral - Ordenha

Área:

283 m²

Descrição:

construção térrea em alvenária, cobertura com telha francesa, piso de cimento, sem
forro, pintura a cal
Finalidade: ordenha de bovinos

Localização:

Prédio XVIII

Identificação do Ambiente:

Fábrica de Ração

Área:

132,3 m²

Descrição:

Construção térrea em alvenaria, cobertura com telhas francesa e romanas, piso frio,
sem forro.
Estão locados neste prédio:
Fábrica de rações (102,8m²) e triturador (29,5m²)

Localização:

Prédio IX

Identificação do Ambiente:

Alojamentos

Área:

316m²

Descrição:

Construção térrea em alvenaria, cobertura com telhas francesa e romanas, piso frio,
forro PVC em ótimas condições.
Estão locados neste prédio:
Alojamentos B-1 (158m²) e B-2 (158m²)

Localização:

Prédio X

Identificação do Ambiente:

Alojamentos

Área:

316m²

Descrição:

Construção térrea em alvenaria, cobertura com telhas francesa e romanas, piso frio,
forro PVC em ótimas condições.
Estão locados neste prédio:
Alojamentos B-3 (158m²) e B-4 (158m²)

Localização:

Prédio XI

Identificação do Ambiente:

Alojamentos

Área:

316m²

Descrição:

Construção térrea em alvenaria, cobertura com telhas francesa e romanas, piso frio,
forro PVC em ótimas condições.
Estão locados neste prédio:
Alojamentos C-1 (158m²) e C-2 (158m²)

Localização:

Prédio XII

Identificação do Ambiente:

Alojamentos

Área:

316m²

Descrição:

Construção térrea em alvenaria, cobertura com telhas francesa e romanas, piso frio,
forro PVC em ótimas condições.
Estão locados neste prédio:
Alojamentos C-3 (158m²) e C-4 (158m²)

Localização:

Prédio XIII

Identificação do Ambiente:

Alojamentos

Área:

316m²

Descrição:

Construção térrea em alvenaria, cobertura com telhas francesa e romanas, piso frio,
forro PVC em ótimas condições.
Estão locados neste prédio:
Alojamentos D-1 (158m²) e D-2 (158m²)

Localização:

Prédio XIV

Identificação do Ambiente:

Alojamentos

Área:

316m²

Descrição:

Construção térrea em alvenaria, cobertura com telhas francesa e romanas, piso frio,
forro PVC em ótimas condições.
Estão locados neste prédio:
Alojamentos D-3 (158m²) e D-4 (158m²)

Localização:

Prédio XV

Identificação do Ambiente:

Alojamentos

Área:

316m²

Descrição:

Construção térrea em alvenaria, cobertura com telhas francesa e romanas, piso frio,
forro PVC em ótimas condições.
Estão locados neste prédio:
Alojamentos E-1 (158m²) e E-2 (158m²)

Localização:

Prédio XVI

Identificação do Ambiente:

Alojamentos

Área:

316m²

Descrição:

Construção térrea em alvenaria, cobertura com telhas francesa e romanas, piso frio,
forro PVC em ótimas condições.
Estão locados neste prédio:
Alojamentos E-3 (158m²) e E-4 (158m²)

Localização:

Prédio XVII

Identificação do Ambiente:

Alojamento/Mecânica

Área:

316m²

Descrição:

Construção térrea em alvenaria, cobertura com telhas francesa e romanas, piso frio,
forro PVC em ótimas condições.
Estão locados neste prédio:
Alojamentos F-1 (158m²) e Mecânica (158m²)

Localização:

Prédio XIX

Identificação do Ambiente:

Garagem/ Tanque de Combustível

Área:

432m²

Descrição:

Construção térrea em alvenaria, cobertura com telhas francesa e romanas, sem piso,
sem forro

Estão locados neste prédio:
Tanque de combustível, garagem de implementos e garagem de tratores

Localização:

Prédio XX

Identificação do Ambiente:

Alojamentos

Área:

356m²

Descrição:

Construção térrea em alvenaria, cobertura com telhas francesa e romanas, piso frio,
forro PVC.
Estão locados neste prédio:
Alojamentos M1, M2, M3, M4, M5 e M6 (356m²)

Localização:

Prédio XXI

Identificação do Ambiente:

Alojamentos/ Laboratório de Informática/Abatedouro

Área:

356 m²

Descrição:

Construção térrea em alvenaria, cobertura com telhas francesa e romanas, piso frio,
forro PVC .
Estão locados neste prédio:
Alojamentos N2, N3, N4 (247,3m²), laboratório de informática (36,3 m²) e Abatedouro
(72,4m²)

Localização:

Prédio XXII

Identificação do Ambiente:

Alojamentos/sala de Memórias /Sala de processamento/Defumador

Área:

356 m²

Descrição:

Construção térrea em alvenaria, cobertura com telhas francesa e romanas, piso frio,
forro PVC .
Estão locados neste prédio:
Alojamentos O2, O3 e O4 (253,9m²), Centro de Memórias (36,3 m²), Sala de
Processamento de Produtos Agropecuários (63,8m²) e Defumador (2m²)

Localização:

Prédio XXII

Identificação do Ambiente:

Guarita de Vigilância

Área:

2,4m²

Descrição:

Construção térrea em alvenaria, cobertura de laje.
Estão locados neste prédio:
Guarita de Vigilância (2,4m²)

Localização:

Barracão X

Identificação do Ambiente:

Laboratório de Piscicultura

Área:

183m²

Descrição:

Construção térrea em alvenaria, cobertura com telhas francesas, piso em cimento, sem
forro, pintura a cal.
Finalidade: criação de peixes

RECURSOS MATERIAIS

Com exceção do Laboratório de Ciências, que recebeu equipamentos novos entre os anos de 2010 a 2014,
os equipamentos existentes na Unidade, em geral, estão sucateados, precisando de reparos e alguns necessitando
de baixa patrimonial. A Cooperativa-Escola tem colaborado financeiramente para reformas de alguns aparelhos,
mas os gastos em geral com cercas, manutenção dos maquinários e insumos são muito grandes.
A unidade realizou em novembro de 2016 o leilão de uma perua kombi e está em andamento o processo
de baixa patrimonial por doação de 514 cadeiras/carteiras. Para 2017, a Diretoria de Serviços Administrativos
pretende realizar baixa patrimonial por doação de computadores inservíveis, assim como outros itens obsoletos.
Foram solicitados a aquisição de 200 colchões, 64 armários de aço e 100 camas beliche para os alunos,
através de pregão eletrônico, o qual está em andamento.
A escola necessita de equipamentos novos para os laboratórios em geral. Faz-se necessárias as aquisições
dos itens abaixo urgentes para garantir o bom desenvolvimento das atividades escolares:
-Equipamentos para os cursos Técnicos (Estação total, nível óptico, etc.)
-Computadores ;

- 10 (dez) Microscópios;
- 02 estufas para produção de hortaliças, com estrutura metálica
-Equipamentos para o setor de Processamento de Produtos Agropecuários (Balança Filizola Platina Nutricional
com Etiquetadora, liquidificador industrial, batedeira industrial Câmara fria 3X2X2,5, Esterelizador de facas)
-03 (três ) biodigestores para o setor de suinocultura;
-02 (dois) geradores de energia,
- 08 (oito) Nobreaks;
-06(seis) aparelhos de ar condicionado para salas de aulas ;
-02 (dois) ar condicionado para sala de processamento e açougue;
-35 (trinta e cinco) ventiladores de paredes para alojamentos;
-12 (doze) ventiladores de parede para salas da aulas;
-06(seis) ventiladores para auditório;
-06(seis) ventiladores pedestal para administrativo;
-Sistema Opercaional atualizados (Windows).
Quantidade Bem

Departamento/Ambiente

4

Agitador magnético agit. até 3 KG

Laboratório de Ciências

5

Aparelho de DVDs

Sala de Projeção e Salas de aula

1

Aparelho de GPS

Administração

1

Aparelho de som com entrada USB

Salas de aula

2

Arado

Laboratório de Informática, Sala de
Projeção, Auditório, Direção
Setor de Agropecuária

2

Armário c/duas portas e cinco prateleiras

Biblioteca

9

Armário de aço com duas portas e 04 prateleiras

Administração

3

Armário de madeira

Administração

3

Armário vestuário com 08 vaos sobrepostos de 2 em 2

Sala dos Coordenadores

Arquivo com 4 gavetas - 04C

Administração

1

autoclave dimensão: A75xL53xp57

Laboratório de Ciências

1

Autoclave vertical

Laboratório de Ciências

11

15

Ar condicionado

1

Balança de pesagem de bovinos

Setor de Bovinocultura

2

Balança de precisão

Laboratório de Ciências

2

Banho Maria - 110º C

Laboratório de Ciências

1

Batedeira Industrial 20 Litros

Sala de processamento de Alimentos

1

Batedeira Industrial 20 Litros

4

Bebedouro elétrico de garrafão

1

Bebedouro Elétrico s/Garrafão

Sala de processamento de Alimentos
Administração Guarita, Biblioteca e
Sala dos Professores
Salas de Aula

1

Bomba de Vácuo

Laboratório de Ciências

1

Botijão para Semen

laboratório de Ciências

3

Bússola

Setor de Agropecuária

1

Cabine de fluxo laminar vertical V1-Bec

Laboratório de Ciências

1

Cadeira de rodas

Inspetoria de Alunos

20

cadeira fixa palito sem Braço

Administração/Sala professores

30

cadeira Fixa sem Braço

Biblioteca

20

cadeira giratória sem braço

Administração

Cadeiras Giratória/Diretor

Adminitração

Cadeiras para auditório

Auditório

2

caixa de Som Amplificada

Auditório

4

Carretas

Setor de Agropecuária

Carteiras escolares

Salas de aulas

1

Câmera digital com visor de LCD

Administração

1

Centrífuga - capac. 9 tubos

Laboratório de Ciências

1

Chorumeira/Distribuidor de esterco Líquido

Setor de Agropecuária

2

Chuveiro de emergência com Lava-olhos

Laboratório de Ciências

2

Colhedeiras

Setor de Agropecuária
Administração, Laboratórios de
Informática, Sala dos Professores,
Inspetoria, Biblioteca

3
120

240

112

Computadores

1

Contador de colônias digital

Laboratório de Ciências

5

Cronômetros

Administração

5

Cultivador

Setor de Agropecuária

1

Decibelímetro digital

Laboratório de Ciências

1

Desidratador/Defumador

Sala de Processamento de Alimentos

2

Destilador de água

Laboratório de Ciências

1

Distribuidor de fertilizantes

Setor de Agropecuária

1

Divisora para pães

Sala de Processamento de Alimentos

1

Ducha Atomizadora

Setor de Bovinocultura

1

Ensiladeira

Setor de Agropecuária

4

Equipamentos para padaria

Padaria
Administração/laboratório de
Informática

46
1

Estabilizador de tensão
Estação de trabalho

Administração

1

Estrator de frutas Grande

Sala de Processamento de Alimentos

1

Estufa de secagem

Laboratório de Ciências

1

Estufa digital microprocessada

Laboratório de Ciências

2

Estufa para esterilização

Laboratório de Ciências

1

estufa para pães

1

fatiador de carne

Sala de Processamento de Alimentos
Administração/ Salas de Aula/
Almoxarifado/Alojamentos/Setores
Sala de Processamento de Alimentos

2

Filmadora Digital

Administração

1

Fogão Industrial 04 bocas

3

Fogão convencional

1

Fogão Industrial

Sala de Processamento de Alimentos
Administração, Sala dos Professores
e Almoxarifado de Alimentos
Cozinha

2

Forno Elétrico

4

Forno Microondas

1

Forno Mufla

Cozinha
Administração, Sala dos Professores
e Açougue
Laboratório de Ciências

9

Freezers

Cozinha e Almoxarifado de alimentos

2

Gaveteiro móvel

Administração

1

Impressora Mono ML 4510MD

Administração

6

Impressoras

Administração/ Inspetoria de Alunos

2

Impressoras Jato de Tinta

Administração e Sala dos Professores

2

Liquidificador cap. 2 L

Sala de Processamento de Alimentos

1

Liquidificador Industrial 15 Litros

Padaria

3

Máquina de solda

Almoxarifado de ferramentas

1

Medidor de PH

Laboratório de Ciências

1

Mesa anti-vibratória

Laboratório de Ciências

2

Mesa de Aço Inox

Sala de Processamento de Alimentos

10

mesa e cadeira para professor

Salas de aula

70

Mesa para computador

Salas de Informática

3

Mesa para impressora

Administração

Mesa para refeitório c/ quatro cadeiras acopladas cada

refeitório

1

Micro Trator

Setor de Agropecuária

2

Microfone profissional

Auditório

1

Microscópio Digital

Laboratório de Ciências

1

Minisistem Philco

Administração

2

Misturador de Alimentos

Sala de Processamento de Alimentos

1

Modelador de massa

Sala de Processamento de Alimentos

8

Multímetros

Almoxarifado de Ferramentas

1

No-break

Administração

3

Notebook

Administração, Auditório, Inspetoria

1

Onibus 1974

Transportes

1

Ordenha mecânica de Leite

Leiteria

51

30

Extintores

1

Ordenhadeira mecânica

Setor de Bovinocultura

1

Oxímetro Portátil

Laboratório de Ciências

1

Pá Carregadeira

Setor de Agropecuária

Peixes

Piscicultura

1

Placa de Rede

Diretoria

3

Plantadeiras

Setor de Agropecuária

1

Poste de Voleibol

Quadra

1

Prancha de Primeiros Socorros

Inspetoria de Alunos

1

Processador de Alimentos

8

Projetor Multimídia

6

Quadro branco 120 x 400

sala de processamento de Alimentos
Sala de multimeios e Laboratório de
Informática
Salas de aula

6

Quadro Branco de Alumínio

4

Refrigerador domésticos

1

Reservatório de água tipo australiano cap. 400 mil litros

Salas de Aula
Administração, Sala dos Professores,
Padaria e Almoxarifado
Setor de Agropecuária

3

Roçadeiras

Agrícola

457

Semoventes Bovinos

Setor de Bovinocultura

22

Semoventes Equinos

Equinos

68

Semoventes Ovinos

Ovinos

74

Semoventes Suínos

Suínos

17

Semoventes Suínos - Cachaço - Matrizes

Suínos

1

Servidor de rede

Administração

1

Sistema de Circuito fechado c/ 16 Câmeras

Unidade Escolar

2

Suporte de Projetor

Sala de Projeção e sala de aula 5

1

Switch

Central de Processamento de Dados

1

Switch Netgear 24 portas

Sala de Informática
Sala de multimeios, Anfiteatro e
Salas de aulas
auditório

5000

11

Tela de Projeção

1

Televisor LCD 52"

2

Televisores LCD 32"

5

Televisores 20 "

3

Tratores

Salas de aulas
Cozinha, Sala dos Professores, salas
de aula, sala de multimeios
Agrícola

1

Trena Eletrônica

Almoxarifado de Ferramentas

1

Tripé para Filmadora com Câmera

Administração

1

Tronco de contenção

Setor de Bovinocultura

1

Turbidímetro HP 2000

Laboratório de Ciências

1

Turbina

Piscicultura

1

Van Fiat Ducato

Transporte

4

Ventilador de teto

salas de aulas

7

Ventiladores de parede

Auditório

2

Videocassete

Sala de Projeção e Sala de aula

RECURSOS FINANCEIROS

Constituída em 1998, a Cooperativa-Escola está sediada no prédio da própria UE, situada na Estrada José
Vigilato de Castilho, s/nº, Bairro Lajeado, em Penápolis. Esta não tem somente a finalidade de ser um
laboratório didático-pedagógico, mas administrar os setores técnico produtivos e ter a possibilidade de
comercialização dos produtos excedentes de sua produção, além de administrar os alojamentos, propiciar boas
condições de lazer, cultura, bem estar e dar assistência aos cooperados e à comunidade circunvizinha. A
cooperativa-Escola está diretamente ligada ao projeto pedagógico da Escola, dando assistência para o melhor
aprendizado dos alunos cooperados. Atualmente, a cooperativa conta com cerca de 300 cooperados ativos
entre alunos e servidores e para atendê-los possui uma loja de comercialização, onde os produtos excedentes dos
setores são vendidos.Tem como fonte de renda a taxa de alojamento cobrada dos alunos no sistema residência, a
venda de produtos agropecuários, como leite, ovos, verduras, grãos a pequenas empresas da cidade e também no
varejo e venda de produtos agroindustriais (doces, defumados).
A Cooperativa-Escola é a principal responsável pela aquisição de insumos e produtos para os diversos
setores, bem como mão-de-obra para as colheitas e plantios. Também é responsável pela celebração dos
convênios com os órgãos da administração direta e empresas locais, destacando-se o convênio com o FAT
(Fundo de Apoio a Tecnologia) no projeto de Piscicultura, Prefeitura Municipal de Penápolis, Fertiflora na
comercialização de mudas, entre outras.
A escola conta ainda com uma verba de custeio, proveniente do Centro Paula Souza, no valor de R$
8.000,00 (oito mil reais) por mês para despesas miúdas de pronto pagamento, com os quais são efetuados
pequenos reparos nas instalaçãos, manutenção de veículos e compra de material pedagógico e de escritório As

prestações de contas de adiantamento são afixadas mensalmente nos murais da Unidade, para
conhecimento de todos da comunidade interna e externa da escola.
Além dessa verba, o CEETEPS é o responsável pela folha de pagamento dos servidores,
que atinge mensalmente aproximado de R$ 223.000,00 (duzentos e vinte e três mil reais), como
também é o responsável pelo pagamento dos serviços terceirizados, de limpeza, vigilância
patrimonial e alimentação para alunos.
Na Etec João Jorge Geraissate há constituída a APM-Associação de Pais e Mestres, a qual se propõe
mobilizar os recursos humanos, materiais e financeiros da comunidade, para auxiliar a Escola no que diz
respeito a:
a) melhoria do ensino;
b) desenvolvimento de atividades de assistência ao escolar carente, nas áreas socio-econômica e de saúde;

c) prestar serviços à comunidade, oferecendo cursos de educação profissional de nível básico, promovendo eventos
e outras atividades mediante retribuição financeira, através de convênios, parcerias, termo de cooperação ou de
iniciativa própria.
Anualmente os recursos da unidade são representados de acordo com os percentuais:
-Cooperativa-Escola - Percentual dos recursos financeiros anuais: 57%
-Centro Paula Souza - Verba de Adiantamento - Percentual dos recursos financeiros anuais: 40%
-Associação de Pais e Mestres -Percentual dos recursos financeiros anuais: 3,0%.
SERVIÇOS TERCEIRIZADOS

Serviço de Limpeza - Proserviços Gerenciamento Empresaria Eirelli EPP - Vigência do contrato: 60 meses a
partir de 04/02/2016 - Gestora: Claudia Adriana Groppo Valadão Moreira.

Serviço de Vigilância - Alphagama vigilância e Segurança Ltda - Vigência do contrato: de
23/03/2013 a 23/11/2015, Gestor: Newtom Cesar Arruda.
Serviço de Nutrição e Alimentação - RBX Alimentação e Serviços Eirelli - EPP - Vigência do
contrato: dia 30/03/2017 - Gestora: Marly Carvalho do Nascimento.
COLEGIADOS, ORGANIZAÇÕES E INSTITUIÇÕES AUXILIARES - 2017

Denominação:

Associacao de Pais e Mestres

Descrição:

CONSELHO DELIBERATIVO:
Presidente : Marli Parra Asato
MEMBROS:
Ednéia Chinelato
Sebastião Zago,
Gilmar Gomes Fachini,
Tarcísio Augusto Vidal Barbosa de Carvalho,
Andréia dos Santos Basaglia
Aires Roberto Bernardes
DIRETORIA EXECUTIVA:
Diretor Executivo – Rosiley Maria Arroyo Anhesini,
Vice- Diretor Executivo – Carmem Lucia Ferres Scomparin Messias
Secretária – Marly Carvalho do Nascimento,
Diretora Financeira - Alessandra Alves Rodrigues Tozzo,
Vice Diretor Financeiro - Marlei Alves da Costa,
Diretor Cultural Esportivo e Social – Antônio Narciso da Silva,
Diretor de Patrimônio - José Henrique Furlan Falzone,
CONSELHO FISCAL:
Josiane Nubiato,

Cristiano da Silva Gouveia,
José Carlos da Silva.
A APM, instituição auxiliar da escola, terá por finalidade colaborar no aprimoramento do processo
educacional, na assistência ao escolar e na integração família-escola-comunidade.
Entidade com objetivos sociais e educativos, não terá caráter político, racial ou religioso e nem
finalidades lucrativas.
Para a consecução dos fins a que se referem os artigos anteriores, a Associação se propõe a:
I- colaborar com a direção do estabelecimento para atingir os objetivos educacionais propostos pela
escola;
II- representar as aspirações da comunidade e dos pais de alunos junto à escola;
III- mobilizar os recursos humanos, materiais e financeiros da comunidade, para auxiliar a escola, no que
diz respeito a:
a) a melhoria do ensino;
b) o desenvolvimento de atividades de assistência ao escolar carente, nas áreas socio-econômica e de
saúde;
c) a conservação e manutenção do prédio, máquinas e equipamentos e das instalações técnicas;
d) programação de atividades culturais e lazer que envolvam a participação conjunta de pais, professores
e alunos.
IV- colaborar na programação do uso do prédio da escola pela comunidade, principalmente nos períodos
ociosos;
V- favorecer o entrosamento entre pais e professores;
VI- prestar serviços à comunidade, oferecendo cursos, de educação profissional de nível básico,
promovendo eventos e outras atividades mediante retribuição financeira, através de convênios,
parcerias, termo de cooperação ou de iniciativa própria.
As atividades a serem desenvolvidas para alcançar os objetivos especificados nos incisos do artigo
anterior, deverão integrar a Proposta Pedagógica da U.E.

Denominação:

CIPA

Descrição:

Em 2017 até junho de 2018 foi indicado o Assistente Administrativo Newton César de Oliveira Arruda,
Representante da CIPA por ter menos de 50 servidores Celetistas.

Denominação:

Conselho de Escola

Descrição:

CONSELHO DE ESCOLA: Marly Parra Asato - Diretor de Escola, membro nato
Marly Carvalho do Nascimento - Servidora
Suplente – Claudia Adriana Groppo Valadão Moreira
Gisele Santos Valadão - Gestora Pedagógica
Representante dos Professores:
Ademir da Costa
Sebastião Zago
Representante dos Pais de Aluno:
Isabel Cristina Vieira Gomes
Telma Lopes dos Santos Matias
Representante dos Produtores Rurais - Donozor de Oliveira Filho
Aluno: Felipe Alcantara de Andrade
Suplente de Aluno: Giovan
Osvaldir Peliciolli – Representante do Sindicato dos Empregados e Trabalhadores Rurais de Penápolis.

Atribuição:
I - deliberar sobre:
a) a proposta pedagógica da escola;
b) as alternativas e soluções para os problemas administrativos e pedagógicos;
c) as prioridades para aplicação de recursos gerados pela escola e instituições auxiliares;
II - propor ao CEETEPS a extinção ou a criação de cursos;
III - aprovar o Plano Plurianual de Gestão e o Plano Escolar;
IV - apreciar os relatórios anuais da escola, analisando seu desempenho diante das diretrizes e metas
estabelecidas.

Denominação:

Cooperativa Escola

Descrição:

COOPERATIVA ESCOLA
O seu objetivo principal e apoiar os projetos de aprendizagem pratica dos alunos dos cursos tecnicos. A
producao excedente destas praticas didaticas e comercializada na propria Cooperativa Escola, visando a
sustentacao economica tanto das atividades da Cooperativa quanto da manutencao da escola. Dentre
esses produtos esta leite e seus derivados, ovos, carnes e embutidos, aves etc.
A organizacao da Cooperativa e estruturada pela Assembleia Geral, Conselho Fiscal, Comissao Tecnica e
Comite executivo. Esses seguimentos sempre estao desenvolvendo atividades que balizam o andamento
da empresa.
Alem desses contamos os de apoio, a Cooperativa e assessorada por professores orientadores, que
recebem apoio do Projeto Cooperativa-Escola do Centro Paula Souza
Presidente: João Pedro Valente Junqueira de Castro
Vice Presidente: Joao Batista da Silva
Suplentes: Rita de Cassia Moreira da Silva Lima
Suplentes: Marli Antonia da Silva Severino
Secretária: Edneia Chinellato
Conselho Fiscal:
Gisele Santos Valadao
Sebastião Zago
José Lopes Douradinho
Suplente: Ademir da Costa
Antonio Pinto de Souza
Newton César Soares de Lima
Professor Orientador: Rosana Emiko Ota Voss
Representante do Comite Educativo: João Pedro Valente Junqueira de Castro

Denominação:

Grêmio Estudantil

Descrição:

Grêmio Estudantil
Descrição:
Representar condignamente o corpo discente;

Defender os interesses individuais e coletivos dos alunos;
Incentivar a cultura, artística e desportiva de seus membros;
Contribuir para aumentar a participa? dos alunos nas atividades da escola, organizando campeonatos,
palestras e projetos fazendo com que eles tenham voz ativa e participem junto com pais, funcionários,
professores, coordenadores e diretores da programa? e da construção das regras dentro da escola.
Organizar atividades para melhorias na qualidade do ensino.
Tem o potencial de integrar mais os alunos entre si, com toda a escola e com a comunidade.
Um importante espaço de aprendizagem, cidadania, convivência, responsabilidade e de luta por direitos.
Presidente: Leonardo Henrique Dias
Vice Presidente: Giovani Cardoso
Tesoureiro Geral: Derik Patrick de Luca
Vice Tesoureiro: Gabrieli Stábile Boatto
Secretario Geral: Vitor Hugo Bernardes Batista
Vice Secretário: Pedro Otavio Thomaz Santos
Orador: Alanda Ádrya Alves Lopes
Vice Orador: Luiz Felipe de Souza Alcantara
Diretor de Esportes: Luiz Eduardo de Brito Barbosa
Diretor de Cultura: Derik Willian Morais Silva
Diretor de Imprensa: Bruno Ricardo Augustinho Shimada
Diretor Social: Maria Eduarda Fernandes de Brito

MISSÃO

Promover ensino de qualidade técnica ambiental e social. Formar profissionais cooperativos, competentes e
atuantes no mercado de trabalho capazes de inovar, empreender, pautados em princípios éticos e morais.
VISÃO

Ser um Centro Educacional de referência, inovadora em suas técnicas pedagógicas, com ambiente tecnológico
moderno e instalações de qualidade com gestão compartilhada.
CARACTERÍSTICAS REGIONAIS

A Etec “João Jorge Geraissate” com sede no Município de Penápolis, pertence à Região Administrativa de
Araçatuba que apresenta os seguintes dados regionais:

Dados Socioeconômicos
População *
Área Territorial (km2)
Quantidade de Domicílios

764.7

18.558,

276.6

*Seade - 20
**PNUD - 20

Economia
PIB * (em milhões de R$)
PIB * da Industria (em milhões de R$)
PIB * dos Serviços (em milhões de R$)
PIB * da Agropecuária (em milhões de R$)
Total de Arrecadação de Impostos Municipais (em milhões de R$)
Total das Despesas Municipais com Investimentos (em milhões de R$)

18.281,
3.683,
11.456,
1.598,

227,88
Seade - 2013

... Indústrial

... Serviços ... Agropecuária

* Valor Adicionado Fiscal

Balança Comercial
Exportações (em milhões de US$)
Importações (em milhões de US$)
Saldo* (em milhões de US$)

1.021,1533
62,5992
958,5541
MDIC - 2015

Mercado de Trabalho *
Trabalhadores com carteira assinada
Massa salarial (em milhões de R$)
Média salarial mensal
Trabalhadores com deficiência**

188.012
372,4738
1.981,12
1.810
RAIS - Ministério do Trabalho - 2015
**RAIS - Ministério do Trabalho

Quantidade de empregos por setor
Setor
Serviços e administração pública
Indústria
Comércio
Agropecuária, extr. vegetal, caça e pesca
Construção civil
Total

Quantidade
72.858
55.814
41.099
11.292
6.949
188.012

%
38,75
29,69
21,86
6,01
3,70
RAIS - 2015

Ranking setorial de empregos

Ranking
1º
2º
3º

Setor
Varejista
Administração pública
Alimentos

Número de
Empregados

Massa
Salarial

32.536
25.828
17.273

48.160.580,00
64.285.625,00
43.056.298,00

Remuneração
média por
trabalhador
1.480,22
2.488,99
2.492,69

4º
5º
6º
7º
8º
9º
10º
11º
12º
13º
14º
15º
16º
17º
18º
19º
20º

Couro e calçados
Agricultura e pecuária
Saúde humana
Educação
Transporte terrestre
Veículos
Derivados do petróleo
Alimentos
Construção de edifícios
Atacado, exceto veículos
Organizações associativas
Vestuário
Serviços para edifícios
Jurídicas, contabilidade e
auditoria
Serviços de escritório
Materiais elétricos
Móveis

15.245
10.977
7.670
7.102
5.261
4.939
4.379
4.375
4.004
3.624
3.618
2.780
2.750

22.215.844,00
19.416.328,00
14.657.911,00
22.551.694,00
10.272.605,00
8.667.916,00
11.943.911,00
5.604.061,00
6.140.614,00
7.659.700,00
5.982.723,00
3.681.614,00
4.120.886,00

1.457,25
1.768,82
1.911,07
3.175,40
1.952,60
1.754,99
2.727,54
1.280,93
1.533,62
2.113,60
1.653,60
1.324,32
1.498,50

2.487

4.200.901,00

1.689,14

2.171
2.004
1.964

2.932.069,00
4.155.624,00
3.242.416,00

1.350,56
2.073,66
1.650,92
RAIS - Ministério do Trabalho - 2015

Ranking municipal de IDH
Nº
1º
2º
3º
4º
5º
6º
7º
8º
8º
8º
11º
12º
13º
14º
14º
16º
17º
17º

Município
Ilha Solteira
Araçatuba
Birigui
Andradina
Auriflama
Bilac
Pereira Barreto
Guararapes
Gabriel Monteiro
Buritama
Penápolis
Santo Antônio do Araranguá
Nova Castilho
Mirandópolis
Turiúba
São Joao De Iracema
Sud Mennucci
General Salgado

IDH
0,812
0,788
0,780
0,779
0,773
0,768
0,766
0,763
0,763
0,763
0,759
0,757
0,756
0,751
0,751
0,748
0,747
0,747

19º
20º

Bento De Abreu
Nova Luzitania

0,744
0,743

CARACTERÍSTICAS DO CORPO DISCENTE

Clientela:
Nossos alunos são em grande parte oriundo da zona urbana, podendo ser estima em 20% da zona rural
e 80% da zona urbana. São procedentes da cidade de Penápolis e sua comarca administrativa e também são
atendidas as necessidades da região, estado e até outros estados da nação.
Em sua grande maioria, as famílias são assalariadas com renda aproximada de até 03 salários mínimos
nacionais.
Em uma análise mais pormenorizada, segue gráficos dos cursos iniciais em 2016, servindo como báse de dados,
para análise quanto a sexo, estados de origem, cidade de procedência. Os gráficos foram elaborados por
amostragem, evidenciando os ´primeiros módulos/séries dos cursos iniciantes no ano.
A unidade oferece regime de internato e semi-internato.
Fonte: Ficha informativa do aluno, realizada no ato da matrícula.
Sexo

Discussão: A ETEC João Jorge Geraissate é uma escola com a atividade principal os cursos do eixo dos recursos
naturais e tem como "carro chefe" o Curso Técnico em Agropecuária. Em virtude dessa característica marcante o
"senso comum" faz ilusão que se trata de uma escola que atende somente o público masculino, porém através do
gráfico comparativo acima, fica evidente que a maioria predominate ainda é do público masculino, mas que o
número de mulheres que ingressam nos cursos com essa caracterísitca é grande. Os cursos de legenda 1 AGN
(Agronegócio), 1 MA (Meio Ambiente) e 1 PAIS (Paisagismo) são cursos noturnos e nota´se que o público
feminino é inferior, mas quase em grau de equiparação com o masculino.

Estado

Discussão: Em se tratando do Estado de procedência dos alunos, verifica-se com o gráfico acima que em todos os
cursos analisados apenas um curso apresenta aluno fora do estado de São Paulo. Essa característica vem reforçar
um dos objetivos do Centro Paula Souza que tem como finalidade proporcionar cursos técnicos para alunos de seu
próprio estado e também de sua região administrativa.
Município

Discussão: Ao que se refere os municípios de origem, o gráfico comparativo foi atravez de comarca. Pela
localização da escola é de grande valia ter em mente a quantidade de alunos procedentes da própria cidade a qual
está inseria a escola. Além disso a procedência também vem de pequenas cidades nos arredores de Penápolis, e

foram classificadas através do conceito da comarca administrativas de Penápolis e fora de Penápolis. Por fim o
último item analisado são os alunos que procedem de municípios não pertencentes ao Estado de São Paulo.
AVALIAÇÃO DO CUMPRIMENTO DE METAS DO ANO ANTERIOR
Meta:

Desenvolvimento Interdisciplinar de Projetos Produtivos e Pedagógicos

Resultado:

O desenvolvimento da interdisciplinaridade ocorreu em diversos componentes curriculares

Justificativa:

Os componentes curriculares realizaram diversas atividades nos setores produtivos tais como: nas aves de
postura e aves de corte, confinamento, plantio de lavoura de milho (cultura anual), projeto de gestão ambiental
(coleta seletiva), sítio arqueológico, horta orgânica.

Meta:

Reforma no setor da Leiteria

Resultado:

Não alcançada

Justificativa:

A meta não foi alcançada por falta de empenho e recursos.

Meta:

Substituição do telhado da suinocultura - acabamento

Resultado:

Meta parcialmente cumprida

Justificativa:

Foi realizado a troca parcial do telhado da suinocultura. A reforma ainda está em andamento.

Meta:

Integração agricultura/pecuaria - inicio em 2012/2014

Resultado:

Meta alcançada

Justificativa:

Foi realizado o plantio do milho e posteriormente o aproveitamento da palhada pelo gado.

Meta:

Aumentar a relação candidato/vaga de 1,43 para 1,7

Resultado:

Meta alcançada

Justificativa:

O vestibulinho do 1º semestre de 2017 teve como demanda para o curso técnico em agropecuária integrado ao
ensino médio 1,95 candidatos/vaga e para o curso técnico em agronegócio uma demanda de 2,0 candidato/vaga.

Meta:

Evasão Escolar

Resultado:

Meta parcialmente cumprida

Justificativa:

O curso técnico em Agronegócio em seu módulo final em 2016 teve um índice de perda de 48,57%. O curso
técnico em Meio Ambiente em seu módulo final em 2016 teve um índice de perda de 57,14 e o curso técnico em
contabilidade obteve um índice de perda de 42,50%. Para o Etim A, no primeiro semestre de 2016 houve um
índice de perda de 22,86% e para o Etim B uma perda de 40%. Com a abertura de vagas remanescentes a partir
do 2º semestre de 2016 houve uma redução na evasão, com índice de perda de 19,44% para o Etim A e 11,43%
para o Etim B.

Meta:

Adequação do setor bovinos - Curral

Resultado:

Meta não cumprida

Justificativa:

No ano de 2016 não houve adequação do curral, mas este ano já foi solicitado à Prefeitura máquinas e
equipamentos para realização do aterramento do curral e troca dos telhados.

INDICADORES

Denominação: SARESP 2016
Análise:

O SARESP – Sistema de Avaliação de Rendimento do Estado de São Paulo – avalia anualmente todas as escolas
da rede estadual de ensino regular que oferecem educação básica e as escolas municipais, técnicas e particulares
que manifestam interesse em participar da avaliação estadual. Os resultados permitem as escolas analisar o seu
desempenho, e com o apoio do Centro Paula Souza, melhorar a qualidade da aprendizagem dos seus alunos e da
gestão escolar.
Tabela 1. Níveis de proficiência

Tabela 2. Distribuição percentual dos alunos nos níveis de proficiência na avaliação de Língua Portuguesa

Tabela 3. Distribuição percentual dos alunos nos níveis de proficiência na avaliação de Língua Portuguesa

De acordo com os
níveis de proficiência, 38,9% dos alunos obtiveram índice abaixo do básico (insuficiente), 38,9% obtiveram índice básico
(suficiente) e 22,2% obtiveram índices adequado (suficiente), na avaliação de língua portuguesa (tabela 2). Em relação a
avaliação de matemática, 50% dos alunos obtiveram índice abaixo do básico (insuficiente) e 50% obtiveram índice básico
(suficiente). Assim, os alunos demonstraram domínio mínimo dos conteúdos das disciplinas envolvidas, devendo a escola
tomar medidas para sanar as dificuldades encontradas pelos alunos.

Denominação: Demanda do Vestibulinho
Análise:

Para o curso Técnico em Agropecuária Integrado ao Ensino Médio observa-se um aumento anual na demanda do
Vestibulinho. Em 2015 a relação candidato/vaga foi de 0,94, em 2016 foi de 1,56 e 2017 de 1,95. Houve para o
curso Técnico em Florestas o Vestibulinho no 1º e 2º semestre de 2015, onde percebe-se um aumento na demanda,
mas para o ano de 2016 não houve demanda para a abertura do curso. Para o curso Técnico em Paisagismo houve
um aumento na demanda do ano de 2015 para o ano de 2016, porém a equipe optou por não pedir uma próxima
turma devido à alta evasão no curso. Para o curso Técnico em Agronegócio a demanda no 1º semestre de 2016 foi
de 1,2 candidatos/vaga, já para o 1º semestre de 2017 observa-se um avanço na demanda chegando a 2
candidatos/vaga. O curso Técnico em Meio Ambiente observa-se um aumento na relação candidato/vaga. No
geral, percebemos o aumento da relação candidato/vaga em todos os cursos em relação aos anos anteriores. Cabe
a equipe trabalhar para melhoria desse indicador reduzindo a evasão escolar.

Denominação: Observatório Escolar
Análise:

O Observatório Escolar é um instrumento de avaliação das escolas técnicas (Etecs) implantado pela Coordenadoria
de Ensino Técnico (Cetec) em 1998. Seu propósito é contribuir para a consolidação de uma rede de escolas técnicas
competentes em educação profissional.
Essa avaliação, de caráter pró-ativo, ajuda a criar uma cultura organizacional, com base na permanente evolução
do pessoal e na melhoria contínua dos processos internos.
Pautando-se no entendimento de que uma organização é um sistema que realiza seu trabalho por meio de um
conjunto de atividades inter-relacionadas ou interativas (processos), que consomem recursos e produzem bens e
serviços, o Observatório Escolar conta com uma etapa inicial em que a própria escola avalia diferentes aspectos
do seu processo de gestão.
A verificação das diferentes práticas de cada unidade de ensino, embasada numa metodologia de finalidade
construtiva e formativa, permite à comunidade escolar a identificação de eventuais fatores críticos, sinalizadores

de oportunidades de melhoria, promovendo assim uma gestão participativa, que se reflete na efetividade do
processo de ensino-aprendizagem
Gráfico 1: Comunicação e Documentação Escolar

Fonte: Observatório Escolar, 2016
O bloco Comunicação e Documentação Escolar no observatório de 2016 teve um avanço em relação a 2015, mas
observa-se que a média da Unidade em 2016 (87,3%), ficou um pouco abaixo da média Regional (88,7%)) e do
CPS (89,7%). A Unidade deverá realizar reuniões com a equipe de gestão para desenvolver ações para alcançar
melhores resultados.

Gráfico 2: Convênios, parcerias e contratos

Fonte: Observatório Escolar, 2016
Análise: No bloco convênios, parcerias e contratos observa-se que a Unidade Escolar teve uma queda em relação
ao ano de 2015, ficando abaixo da média regional (76,9%) e do CPS (80,3%). A Comunidade Escolar necessita
criar estratégias para buscar parcerias com as empresas da região.
Gráfico 3: Gestão de Pessoas

Fonte: Observatório Escolar, 2016

Análise: No bloco gestão de pessoas houve um decréscimo da Unidade em relação ao ano de 2015, ficando abaixo
da média regional (75,1%) e do CPS (79,4%). A mudança de Direção da escola, trouxe uma preocupação com a
sua equipe profissional, acolhendo e motivando todos os integrantes da Comunidade Escolar.

Gráfico 4: Saúde, Segurança e Meio Ambiente

Fonte: Observatório Escolar, 2016
Análise: Para o bloco de Saúde, Segurança e Meio Ambiente houve um avanço em relação ao ano anterior e
observa-se que a média da Unidade Escolar ficou próxima a média regional (62,9%) e a média do CPS (66,2%),
o que indica que a escola está procurando trabalhar de acordo com as normas de saúde e segurança.

Gráfico 5: Pedagógico

Fonte: Observatório Escolar, 2016
Análise: Para o bloco pedagógico houve um avanço no ano e 2016 em relação ao ano anterior, mas observa-se
que a média da Unidade (76%) ficou abaixo da média regional (81,9%) e do CPS (82,4%). A equipe pedagógica
e o corpo docente deve buscar a consolidação da proposta pedagógica da escola com o desafio do aprimoramento
das práticas pedagógicas e interdisciplinaridade.

Gráfico 6: Cooperativa Escola e Alojamentos

Fonte: Observatório Escolar, 2016
Análise: Percebe-se que Unidade Escolar apresentou um grande avanço em relação ao ano anterior e que a média
da Unidade (66,4%) ficou próxima a média regional (67,7%) e abaixo da média do CPS (79,7%). A Unidade
Escolar já está promovendo melhorias contínuas nos alojamentos e em relação a cooperativa escola já está em
andamento com a situação da documentação.

Gráfico 7: Tecnologia e Infraestrutura: Escolas Agrícolas

Fonte: Observatório Escolar, 2016
Análise: No bloco infraestrutura a Unidade apresentou um avanço em relação ao ano anterior, mas ainda com
média abaixo da média regional (73%) e do CPS (77,8%). A escola vem se organizando para melhoria dos setores
como a reforma do barracão de aves de postura, cortinas nas salas de aula, Datashow, ar-condicionado,
melhoramento genético dos animais (suínos e bovinos), manutenção de máquinas e implementos agrícolas,
reforma de pastagem, produção de silagem, etc.

PONTOS FORTES

Vocação da região para agronegócio com:
Usinas de leite;
Agricultura familiar (assentamentos);
Agroindústrias;
Usinas sucroalcooleiras ;
Frigoríficos;
Viveiros de mudas (flora tietê).
Localização da ETEC;
Estrutura fisica;
Corpo docente e administrativo;

Parcerias: FUNEPE - Faculdade de agronomia, dia de campo;cooperativa escola; extensão de terras.
Parceria com a Prefeitura do Município de Penápolis e cidades adjacentes: classes descentralizadas,
fornecimento de ônibus para os estudantes

SITUAÇÕES-PROBLEMA

Houve a diminuição do Trote e Bullyng com colegas, mas não é mais motivo de evasão.
*Infra-estrutura inadequada
•
•
•
•

A estrutura fisica dos setores está ruim precisando de reformas
Os alojamentos estão precisando de reformas no geral contribuindo para evasão escolar.
Falta de uma quadra poliesportiva;
Estrutura fisica do laboratório de processamento em péssimo estado

*Cooperativa-Escola ineficiente
•
•
•
•
•
•
•

Falta de elaboração dos planos dos projetos técnicos;
Alunos ociosos sem recreação.
Documentação da cooperativa irregular;
Falta do COTAE e projetos produtivos;
Deficiência do quadro de servidores;
Falta de projeto de convivência escolar (necessários para escolas agrícolas);
Falta de transporte para a ampliação das visitas técnicas.

*Baixo índices de produtividade
•

Falta de reprodutores bovinos e suínos

*Evasão escolar dos cursos
•
•

Baixa demanda no vestibulinho
Período noturno com evasão alta

*Subutilização dos laboratórios
•

Falta de equipamentos para os laboratórios

*Problemas de relacionamento interpessoal

PRIORIDADES

•

Aumentar relação candidato/vaga;

•
•
•
•
•
•
•
•

Reformar laboratório de processamento;
Reformar alojamentos;
Reforma da estrutura física da suinocultura;
Readequação da estrutura física da leiteria;
Melhorar Marketing da escola;
Capacitação para professores e funcionários;
Melhorar fachada da escola e Hall de entrada;
Melhorar o ambiente da sala de aula: cortinas, computadores, carteiras, cadeiras, projetores e iluminação.

OBJETIVOS

OBJETIVOS
1. Manter o ensino médio e técnico público com qualidade, formando profissionais para o mundo do trabalho.
2. Melhorar continuamente o Capital Físico da Unidade.
3. Atender a demanda da sociedade quanto às necessidades de cursos e treinamentos.
4. Tornar a Cooperativa-Escola uma empresa eficiente e eficaz no ensino-aprendizagem e produção.
5. Oferecer um internato de qualidade.
6. Identificar e analisar as causas geradoras da evasão escolar
7. Acompanhar sistematicamente o processo de ensino-aprendizagem e suas lacunas de aprendizagem
8. Melhoria na alimentação dos alunos
9. Melhoria do espaço de convivência
10. Melhoria da estrutura física dos setores
11. Reforma de laboratórios, setores e alojamentos
12. Regularizar a documentação da Cooperativa-Escola
13. Organizar o COTAE e o Comitê Educativo
14. Organizar aluos voluntários nos projetos da Cooperativa
15. Contratar funcionários

16. Fomalizar os projetos da Cooperativa
17. Aumentar os índices de produtividade nos projetos
18. Realizar a análise SWOT
19. Traçar e implementar um plano de ação para diminuição da evasão escolar
20. Diagnosticar as necessidades específicas dos laboratórios
21. Mehorar e incentivar o uso de laboratórios
22. Melhorar o relacionamento interpessoal
23. Melhor suporte administrativo no período noturno

METAS
Meta:

Aumentar a relação candidato/vaga de 1,43 para 1,7

Duração:

1 Ano

Descrição:

Elaborar uma divulgação eficiente e eficaz capaz de atingir o público em idade propícia para o ingresso
nos cursos técnicos, oferecendo a possibilidade de estudar em escola com cursos de qualidade e garantindo que
tenham êxito no mercado de trabalho.
Elevar a demanda atual para, pelo menos 1,73 a relação candidato/vaga.

Meta:

Desenvolver 01 reunião anualmente sobre convivência no ambiente de trabalho

Duração:

1 Ano

Descrição:

Inserir em reuniões de planejamento 01 atividade (oficina, dinâmica...) para a equipe sobre convivência no
ambiente de trabalho.

Meta:

Aquisição de 01 reprodutor suíno até dezembro de 2017

Duração:

1 Ano

Descrição:

Aquisição de 01 macho reprodutor da raça Treecross para o melhoramento do plantel.

Meta:

Reforma do setor de agroindústria até dezembro de 2018

Duração:

1 Ano

Descrição:

Realizar a reforma da estrutura do setor de agroindústria.

Meta:

Promover 01 palestra anualmente para professores e funcionários sobre ética profissional

Duração:

1 Ano

Descrição:

O relacionamento interpessoal é de extrema importância. Um relacionamento interpessoal positivo
contribui para um bom ambiente de trabalho. Esse relacionamento esntre as pessoas é alcançado quando as pessoas
conhecem a si mesmas, quando são capazes de se colocar no lugar dos outros, quando experessam suas opiniões
de forma clara e direta sem ofender o outro, agindo com ética.

Meta:

Reforma dos alojamentos até dezembro de 2017

Duração:

1 Ano

Descrição:

Será realizada conserto nos telhados, pintura da parte interna e externa dos alojamentos, banheiros, etc

Meta:

Realizar 3 oficinas aos docentes nas reuniões pedagógicas e de curso até dezembro de 2017

Duração:

1 Ano

Descrição:

Em busca na melhoria do processo ensin-aprendizagem serão realizadas 03 oficinas em reunião pedagógica e/ou
de curso com os docentes com os seguintes assuntos:
•

Elaboração do plano de trabalho docente de forma interdisciplinar

•

Utilização de instrumentos de avaliação diversificado

•

Utilização de metodologias diferenciadas no desenvolvimento das aulas

Meta:

Realização de 01 projeto interdisciplinar por curso no 1º e 2º semestre até dezembro de 2017.

Duração:

1 Ano

Descrição:

Participação no 1º semestre na 2º feira do agronegócio, visita técnica, participação na Agrishow e Hortitec
Realização de uma feira cultural/científica para o 2º semestre de 2017.

Meta:

Regularização documental da Cooperativa-Escola até dezembro de 2017

Duração:

1 Ano

Descrição:

Realizar a regularização da documentação da cooperativa-escola

Meta:

Participação do COTAE em 100% das reuniões do Conselho Administrativo no ano de 2017

Duração:

1 Ano

Descrição:

Após a formação do COTAE, fazer com que todas as reuniões realizadas pelo conselho administrativo o
COTAE esteja presente para discutir assuntos referentes ao andamento das atividades.

Meta:

Participação de 30% dos alunos internos participando dos projetos da Cooperativa no ano de
2017

Duração:

1 Ano

Descrição:

A professora orientadora dos alunos da Cooperativas abrirá inscrições para os projetos. Alunos voluntários
deverão se inscrever e após começar a participar do projeto sob orientação da professora orientadora, e auxiliares
docentes.

Meta:

Contratação de funcionários para o setores de maiores prioridades até dezembro de 2017

Duração:

1 Ano

Descrição:

Será discutida com a equipe técnica em reunião, a necessidade de contratação de funcionários para os setores
com maiores prioridades de mão-de-obra.

Meta:

Elaboração de 100% dos projetos da Cooperativa até dezembro de 2017

Duração:

1 Ano

Descrição:

O Conselho Administrativo da Cooperativa, juntamente com a professora orientadora, gestor rural e equipe
técnica irão elaborar os projetos da Cooperativa-Escola.

Meta:

Reunião com 100% da equipe para realização da análise SWOT até dezembro de 2017

Duração:

1 Ano

Descrição:

Em reunião de planejamento e replanejamento deverá ser realizada uma análise SWOT para traçar diagnóstico
sobre os índices da evasão escolar.

Meta:

Assegurar a participação dos docentes em capacitações inerentes a área oferecidas pela CETEC e
na Unidade até dezembro de 2017

Duração:

1 Ano

Descrição:

Em reuniões deverão ser realizadas capacitações para os docentes para melhoria do processo ensinoaprendizagem, além de participação em capacitações pela CETEC e socialização com a equipe

Meta:

Adequação dos laboratórios e salas de aula

Duração:

1 Ano

Descrição:

Deverão ser sugeridas pela equipe as melhorias dos laboratórios e salas de aula. Esse levantamento deverá ser
encaminhado à Direção para as providências junto à Cooperativa ou Diretoria de Serviços

Meta:

Inserir o tema sobre relacionamento interpessoal em reuniões de planejamento e replanejamento

Duração:

1 Ano

Descrição:

Em reuniões de planejamento e replanejamento o tema de relacionamento interpessoal deverá ser abordado por
maio de filmes, palestras, vídeos motivacionais, conscientizando e melhorando as relações entre as pessoas.

Meta:

Readequação do quadro de funcionários até dezembro de 2017

Duração:

1 Ano

Descrição:

Alguns setores necessitam de funcionários para o bom andamento. Sendo assim, a Direção deverá realizar a
realocação de funcionários nos setores.

Meta:

Adquirir 30% dos equipamentos de laboratórios levantados em diagnóstico até dezembro de 2018

Duração:

2 Anos

Descrição:

A equipe deverá levantar os equipamentos necessários ao bom funcionamento dos laboratórios e das aulas e
passar para a Diretoria de serviços para as providências cabíveis.

Meta:

Implantação de 02 novos cursos até 2020

Duração:

3 Anos

Descrição:

- Implantar o curso de zootecnia em 2018/2019.
- Implantar um curso pós técnico em topografia até 2019/2020.

Meta:

Aquisição de 06 reprodutores bovinos até dezembro de 2017.

Duração:

3 Anos

Descrição:

Aquisição de 06 reprodutores da raça Nelore

Meta:

Construção de uma quadra poliesportiva coberta até dezembro de 2019

Duração:

3 Anos

Descrição:

Construção de uma quadra poliesportiva coberta para as aulas de educação física.

Meta:

Reforma parcial do curral de manejo dos bovinos de corte até dezembro de 2017

Duração:

4 Anos

Descrição:

Estaremos

nos mobilizando para adequar o setor de bovinocultura - gado de corte, implementando com um curral
adequado às especificações sanitárias bem como ao bem estar dos animais.
Desta forma realizando as adequações e satisfazendo as exigência sanitárias, há a necessidade de construção de
um sanitário no setor, bem como um escritório, pequeno que seja, com a disponibilização de computador
conectado com internet facilitando o processo de rastrezbilidade dos animais, assim como o controle através de
planilhas eletronicas.
A estrutura física do setor totalmente remodelada e reestruturada com novas porteiras e cercados.

Meta:

Elevar o índice do desempenho escolar em 30% em relação ao índice anterior

Duração:

4 Anos

Descrição:

- Revitalização da horta orgânica até dezembro de 2017;

- Melhorar a participação dos alunos realizando a prova do Enem;
Reduzir
a
evasão
escolar
em
50%
até
dezembro
de
2017;
- Garantir que 100% das disciplinas do integrado e modulares tenham registros de recuperação contínua;
- Acompanhar 100% dos alunos com dificuldades de aprendizagem apontadas no Conselho Intermediário;
- Promover 02 visitas técnicas para cada curso até dezembro de 2017;

- Elaboração, desenvolvimento, acompanhamento e avaliação de projetos interdisciplinares;
- Implantação do projeto 5s.

Meta:

Melhorar a ''visibilidade'' da U.E. perante a comunidade

Duração:

4 Anos

Descrição:

- Aumentar e manter a demanda do Vestibulinho em 2/1;
- Realizar 02 eventos através da APM até dezembro de 2017;

- Incremento de 01 empresa parceira bianual

Meta:

Desenvolvimento Interdisciplinar de Projetos Produtivos e Pedagógicos

Duração:

5 Anos

Descrição:

Envolver e incentivar os professores da Área Técnica e Nucleo Comum a desenvolverem projetos de
forma interdisciplinar, haja vista que a Unidade Escolar é um todo e não uma fração deste.
Os projetos podem ser de curta, média ou longa duração, desde que estejam envolvidos profissionais da
educação com o objetivo de levar ao aluno a melhor forma de assimilação das bases tecnológicas.
Desta maneira será possível manter a característica de unidade da escola técnica integrando nucleo
comum e técnico.

Meta:

Reforma e adequação de um galpão de 100 m2 para o setor de bovinocultura de leite até
dezembro de 2017

Duração:

5 Anos

Descrição:

O setor da leiteria serve como laboratório didatico pedagógica para as aulas prática. Encontra-se em mas
condições, porém não compromete o bom andamento das aulas prática no setor, nem como o manuseio dos
animais.
Há a necessidade de substituição do telhado (madeiramento e telhas) que não foi contemplados nas reformas de
anos anteriores e nem na do Brasil Profissionalizado.
Ter um setor que trabalha com alimento, as condições de higiêne tem que ser exemplo, assim justifica a
necessidade de adequação para o manuseio dos animais.

PROJETOS 2017
Projeto:

ACOMPANHAMENTO DA RECUPERAÇÃO CONTÍNUA NO COMBATE À EVASÃO ESCOLAR.

Responsável(eis):

Gisele Santos Valadão

Data de Início:

06/02/2017

Data Final:

29/12/2017

Descrição:

INTRODUÇÃO
Segundo Santana et al. (1996 apud MORAES; THEÓPHILO, 2008), a evasão escolar é um dos maiores e
mais preocupantes desafios do sistema educacional, pois é fator de desequilíbrio, desarmonia e desajustes dos
objetivos educacionais pretendidos.
A LDB 9394/96, diz que a escola, deve assumir junto com a família e o Estado a função de garantir que os
direitos das crianças e dos adolescentes a educação sejam garantidos: “A Instituição Escolar deve valer-se de todos
os recursos dos quais disponha para garantir a permanência dos alunos na escola” (BRASIL, 1996). Porém, embora
esse direito seja garantido em lei, nem todas as crianças e adolescentes tem acesso à educação e muitos embora
ingressem na escola, não conseguem manter-se nela. O problema da permanência das crianças e adolescentes na
escola ainda carece de solução. Assim, pode-se dizer que a evasão escolar é um problema sério que merece atenção
e enfrentamento por parte do poder público, da família e dos educadores.
Neste sentido, a Etec João Jorge Geraissate apresenta índices de evasão elevados, principalmente nos
cursos noturnos. Sendo assim, o projeto visa a diminuição da evasão com adoção de medidas pedagógicas que
possam reverter essa situação.
OBJETIVO(S) DO PROJETO:
OBJETIVO GERAL:
Reduzir o índice de perda escolar nos cursos Ensino Técnico Integrado ao Médio em Agropecuária,
Técnico em Agronegócio e Técnico em Meio Ambiente.
OBJETIVOS ESPECÍFICOS:
ü Identificar e analisar as causas geradoras da evasão escolar
ü Monitorar as perdas e estabelecer ações para minimizá-las;
ü Acompanhar sistematicamente o processo de ensino-aprendizagem e suas lacunas de aprendizagem;
ü Acompanhar o processo de avaliação e recuperação contínua dos alunos;
ü Diminuir a quantidade de alunos com progressão parcial.
ü Capacitar os coordenadores de curso e docentes;
ü Promover discussões sobre os indicadores da unidade escolar nas reuniões de equipe e de curso.

ü Orientar os docentes quanto a realização de atividades e/ou projetos interdisciplinares
META A QUE O PROJETO ESTÁ VINCULADO:
Melhorar o desempenho escolar
JUSTIFICATIVAS DO PROJETO:
A evasão escolar é evidente nos cursos ofertados pela Etec João Jorge Geraissate, principalmente no que
se refere aos cursos noturnos. Observa-se que no 1º semestre de 2016, após Conselho Intermediário, os 1º Etim
em Agropecuária, turma A e B apresentaram uma evasão de 22,86% e 40%, respectivamente. Os cursos modulares
noturnos, agronegócio e meio ambiente, apresentaram no Conselho Final (1º semestre de 2016), uma evasão de
42,86% e 57,14% respectivamente, dados superiores aos índices da média do Ceeteps. Para o início do segundo
semestre de 2016, houve a abertura para vagas remanescentes dos cursos Etim e meio ambiente, o que aumentou
a quantidade de alunos frequentando os cursos. Ao final do 2º semestre, houve uma evasão de 19,44% e 11,43%
para o Etim em Agropecuária, turma A e B, respectivamente, estando esses índices nos limites estabelecidos pelo
Centro Paula Souza. Já para os cursos noturno, agronegócio e meio ambiente, o índice de perda foi de 42,86% e
57,14%, respectivamente, dados que demonstram ainda um índice de perda elevado para esses cursos. Para a classe
descentralizada, curso de contabilidade, houve uma perda de 42,50% ao final do 3º módulo.
Em relação a demanda do Vestibulinho, observa-se demanda igual ou superior a 1,20 candidatos/vaga,
porém analisando o número de alunos matriculados, verifica-se que alguns cursos não totalizaram as 35 vagas
ofertadas.
Quanto ao desempenho dos alunos, foram elaboradas tabelas quantitativas dos conselhos de classe do ano
de 2015 e 2016, onde se verificou uma grande quantidade de menções insatisfatórias. Com base nessas tabelas,
foi realizado um comparativo dos dados entre os anos de 2015 e 2016, referente ao rendimento insatisfatório dos
alunos, onde se observa que para o 1º Etim de Agropecuária turma A houve uma redução de menções
insatisfatórias nos conselhos intermediários e um aumento no conselho final no ano de 2016 em relação a 2015.
Já para o 1º Etim de Agropecuária turma B houve um aumento de menções insatisfatórias em todos os conselhos
de 2016 em relação a 2015. Outra observação a ser realizada é que a quantidade de menções insatisfatórias diminui
significativamente no conselho final. Sendo assim, fica evidente que a recuperação contínua pelos docentes deve
ser realizada durante todo o ano e não se concentrar apenas no último bimestre.
Em relação ao desempenho dos alunos dos cursos modulares, observa-se que o 1º semestre dos cursos,
tanto para 2015 como para 2016, apresentou maior quantidade de menções insatisfatórias no conselho final.
Quanto a quantidade de Progressão Parcial, observa-se que houve um aumento na quantidade de alunos
para o ano de 2016.
Além disso, no Observatório Escolar de 2015, em relação a atender as necessidades escolares dos alunos
detectados no Conselho de Classe Intermediário, verificou-se que a Unidade Escolar quase sempre levanta os
dados, mas não analisa. Na questão quanto ao acompanhamento da frequência e as causas das ausências atuando
de imediato, a fim de evitar que os alunos abandonem os cursos, verificou-se que poucos casos são detectados e

averiguados. Em relação a perda de alunos, verificou-se que a equipe de gestão minimamente realiza reuniões,
discute e registra em ata os dados sobre as causas e perdas de aluno, por habilitação e período e esses dados não
são monitorados ou proposta ações imediatas, preventivas e corretivas.
Diante dos dados levantados acima, evidencia-se que a escola necessita de um plano de ação eficaz a fim
de conter tais índices, com engajamento de toda a comunidade escolar. Desta forma, o presente projeto visa reduzir
em 50% o índice de perda dos cursos da Unidade Escolar, 1º, 2º e 3º módulos de Agronegócio, (2º será
acompanhado no 2º semestre de 2017) 1ª, 2ª e 3ª série do ETIM de Agropecuária, 3º módulo de Meio Ambiente
por meio de ações pedagógicas tais como: capacitações aos coordenadores para monitoramento sistemático da
recuperação contínua e diminuição dos rendimentos insatisfatórios nos conselhos, consequentemente, diminuição
das progressões parciais, capacitação em relação ao NSA para alinhamento dos conteúdos trabalhados pelos
docentes e acompanhamento sistemático das aulas previstas, dadas e reposições. Além disso, realizar oficinas aos
docentes em reunião pedagógica e de curso com temas como: utilização de instrumentos de avaliação
diversificados, utilização de metodologias diferenciadas em aula e elaboração de PTD de forma interdisciplinar.
Todas essas ações visam a melhoria do processo ensino-aprendizagem, permitindo com que os alunos adquiram
as competências e habilidades previstas no plano de curso e contribuindo com a permanência do aluno na escola.
METODOLOGIA(S):
- Na primeira semana de aula realizar a recepção aos alunos, juntamente com a Direção, Orientadora Educacional,
Coordenadores de Curso, Professores e Funcionários, com atividades planejadas para despertar nos estudantes
valores essenciais para sua formação e desenvolvimento de seus Projetos de Vida.
- Apresentar juntamente com os coordenadores de curso e auxiliar docente, o plano de curso aos alunos
ingressantes e visita aos setores da Unidade Escolar.
- Realizar um levantamento socioeconômico e do perfil discente, no início de cada módulo/série, para posterior
análise de dados e clareza quanto aos principais motivos da evasão.
- Realizar reunião com coordenadores e professores para apresentação dos dados coletados, troca de experiências
e informações para detectar os possíveis alunos com potencial para evasão e propor ações de forma individualizada
- Despertar o olhar dos coordenadores, professores e funcionários para a importância da permanência do aluno na
escola, apresentando os dados anteriores de evasão dos cursos da Unidade Escolar e definir estratégias e ações
para diminuir os índices de perdas de alunos
- Refletir juntamente com coordenadores de curso e professores sobre as metodologias de ensino desenvolvida
com os alunos e a possibilidades de possíveis mudanças. Essas mudanças podem influenciar a relação
professor/aluno e a relação com a disciplina, com aulas mais dinâmicas e atrativas
- Identificar e propor ações para as lacunas de aprendizagem dos alunos juntamente com a Orientação Educacional
e Coordenadores de Curso, por meio de aplicação de simulados bimestrais para averiguar quais componentes

curriculares os alunos apresentam maiores dificuldades e comunicar ao professor para que seja traçada ações para
recuperar esses alunos.
- Orientar os docentes quanto a realização de projetos interdisciplinares, articulando todos os departamentos
envolvidos para a realização do mesmo
- Organizar reunião de curso com coordenadores e professores para identificar as dificuldades dos docentes e
traçar em conjunto ações que minimizem esses problemas
- Acompanhar as estratégias de recuperação contínua junto aos coordenadores e professores para que os alunos
possam adquirir as competências e habilidades previstas no plano de curso
- Acompanhamento junto a Orientadora Educacional dos alunos que apresentam faltas consecutivas e propor
alternativas para a permanência desse aluno na Unidade Escolar.
- Realizar 03 capacitações com os coordenadores de curso com os seguintes assuntos:
·

NSA – alinhamento do Plano de Trabalho Docente, por meio de planilhas de alinhamento

·

NSA – Acompanhamento das aulas previstas, dadas e reposições

·

Acompanhamento de recuperação contínua: verificar os casos de menções insatisfatórias de cada classe, após o
encerramento do conselho intermediário. Organizar uma planilha de controle de menções insatisfatórias.
Encaminhar para o coordenador de curso arquivo eletrônico: planilha de alunos com menções insatisfatórias e do
programa especial de alunos com recuperação. Nesse documento, o professor irá preencher quais foram as
competências e habilidades não adquiridas pelos alunos com menção insatisfatória e as atividades programadas
para a recuperação. A coordenação pedagógica e de curso deverá realizar um acompanhamento e controle da
realização dessas atividades, verificando ao final, se os alunos resgataram os conteúdos não assimilados e/ou
elucidação de dúvidas.
- Realizar 03 oficinas em reunião pedagógica e/ou de curso com os docentes com os seguintes assuntos:

·

Elaboração do plano de trabalho docente de forma interdisciplinar

·

Utilização de instrumentos de avaliação diversificado

·

Utilização de metodologias diferenciadas no desenvolvimento das aulas

CRONOGRAMA DO PROJETO
ATIVIDADES
Recepcionar os alunos na primeira semana de aula

PERÍODOS[1]
01/02 a 07/02

Apresentação aos alunos ingressantes do plano de curso, bem como seus
objetivos e mercado de trabalho.
Apresentação aos alunos do horário de aulas e calendário escolar
Reunião com os coordenadores de curso

13/02 a 17/02
06/02 a 10/02
De acordo com o
calendário escolar

Realizar o levantamento do perfil discente e questionário socioeconômico.
Tabular os dados e apresentar aos coordenadores e professores em reunião de
13/02 a 17/02
curso
Aplicar juntamente com os coordenadores de curso simulados para verificar
Final de cada
lacunas na aprendizagem e propor ações para recuperação contínua dos alunos
bimestre
Orientar os docentes quanto a importância da aplicação de avaliações 26/04; 22/06; 26/09
adequadas ao processo ensino-aprendizagem
e 30/11
Acompanhar o levantamento de faltas dos alunos junto a Orientadora
Semanalmente
Educacional
Sensibilizar os alunos quanto as oportunidades que virão junto com o curso
16/03; 22/05
técnico por meio de palestras de profissionais da área.
Conforme
Organizar e promover visitas técnicas juntamente com os coordenadores e
apresentação de
professores
projetos pelos
docentes
Assegurar a realização dos projetos interdisciplinares para as habilitações
Planejamentos e
técnicas, incluindo atividades interdisciplinares que integrem o PTCC aos
Reuniões
demais componentes do módulo
Pedagógicas
15/03 e 10/05
Participar de reuniões junta a Orientadora Educacional com os representantes
discentes buscando o feedback do andamento dos cursos
26/07 e 20/09
Organizar formação continuada dos docentes para a utilização de
Semestral
metodologias diversificadas, como a aprendizagem baseada em problemas
Organizar o evento “etec em movimento” junto aos coordenadores e
16/10 a 20/10
professores
Organizar a semana Paulo Freire junto aos coordenadores e professores
02/05 a 05/05
Organizar a semana da agricultura orgânica junto aos coordenadores e
11/09 a 15/09
professores
Promover cursos extracurriculares aos alunos juntamente com os
Semestralmente
coordenadores de curso
Acompanhamento sistemático do Anexo IV junto aos coordenadores de
Mensalmente
curso, verificando as aulas previstas, dadas e reposições
Após Conselho
Auxiliar no processo de vagas remanescentes
intermediário e final
Acompanhar o desenvolvimento e resultados das progressões parciais junto
Mensalmente
aos coordenadores

Capacitação aos coordenadores de curso: NSA – acompanhamento das aulas
21/02
previstas, dadas e reposições
Capacitação aos coordenadores de curso: NSA - alinhamento do Plano de
14/03
Trabalho Docente, por meio de planilhas de alinhamento
Capacitação aos coordenadores de curso: Acompanhamento de recuperação
28/03
contínua
Oficina aos docentes com o assunto: Elaboração do plano de trabalho docente
11/02
de forma interdisciplinar (Reunião de Planejamento)
Oficina aos docentes com o assunto: Utilização de metodologias
11/03
diferenciadas no desenvolvimento das aulas (Reunião Pedagógica)
Oficina aos docentes com o assunto: Utilização de instrumentos de avaliação 03/03; 08/03; 17/03
RESULTADOS EPERADOS:
Entende-se que o fundamental para o sucesso das instituições de ensino é a manutenção e a conclusão de
seus discentes nos cursos escolhidos. Assim, os estudos referentes à evasão contribuem para conhecermos as
diversas causas do problema, e que só assim podemos traçar objetivos e estratégias para lidar com a temática
dentro da Unidade. Não basta apenas conhecer as causas da evasão; é necessária a discussão das ações para a
melhoria dos cursos e, consequentemente, a permanência do aluno na sala de aula.
Espera-se que com as ações desenvolvidas nesse projeto, reduza as lacunas no processo de ensinoaprendizagem com o acompanhamento sistemático da recuperação contínua para redução dos rendimentos
insatisfatórios dos alunos em cada conselho e melhor desempenho nas próximas etapas avaliativas,
consequentemente, redução das progressões parciais.
Assim, juntamente com a Direção, Orientação Educacional, Coordenadores de Curso e Funcionários,
possamos atingir nossos objetivos, com a redução do índice de perda escolar nos cursos Ensino Técnico Integrado
ao Médio em Agropecuária, Técnico em Agronegócio e Técnico em Meio Ambiente.
Metas associadas:
-> Elevar o índice do desempenho escolar em 30% em relação ao índice anterior

Projeto:

Bovinocultura de Corte

Responsável(eis):

Supervisor de Gestão Rural

Data de Início:

01/01/2016

Data Final:

31/12/2017

Descrição:

BOVINOCULTURA DE CORTE
Unidade: Etec João Jorge Geraissate
Plano Plurianual de Gestão 2016
RESUMO DO PROJETO
Projeto voltado para a prática da bovinocultura de corte, levando –se em consideração aspectos básicos ao
aprendizado discente, tais como manejo, cria, recria, engorda, reprodução, sanidade, utilização de pastagens,
métodos profiláticos, estruturas e uso de tecnologia, e bem estar animal.
Objetivos
Objetivos Gerais:
·
·

Melhorar e estimular continuamente a participação dos alunos da U.E. com uso de novas tecnologias;
Demonstrar aos alunos, as etapas, métodos, práticas e tecnologias utilizadas na bovinocultura de corte,
envolvendo o maior número de alunos possíveis no funcionamento do projeto;

·

Cumprimento das bases tecnológicas e grade curricular;

·

Cumprimento do planejamento da Cooperativa-Escola, frente ao setor;
Objetivos específicos:

·

Elaborar práticas de manejo, aliados a teoria ministrada em sala de aula para efetivo cumprimento das bases
tecnológicas contidas no Plano de Curso e desenvolvimento da disciplina da matriz curricular;

·

Trazer ao conhecimento de toda Comunidade Escolar, a utilização de boas práticas de manejo e de bem-estaranimal, bem como as novas tendências tecnológicas da bovinocultura de corte;

·

Orientar a Comunidade –Escolar quanto a importância e utilização de métodos de controle, como taxa de
natalidade, mortalidade, fluxo de animais, reprodução etc.;

·

Municiar a Cooperativa –Escola de recursos, para o seu equilíbrio financeiro e retorno na melhoria da qualidade
de estruturas e práticas aos alunos;
Justificativa
A Unidade Escolar mantém cursos na área da agropecuária, com disciplinas específicas quanto á bovinocultura de
corte. A bovinocultura de corte é uma prática de suma importância na cultura nacional e também relacionado ao
aspecto financeiro, com grande participação no Produto Interno Bruto (PIB), onde o agronegócio em 2014
representava entre 22,0% e 23,0% do PIB total da economia brasileira, com cerca de R$ 1,1 trilhão. As atividades
agrícolas representavam 70% e a pecuária, cerca de 30% do valor produzido no ano; sendo assim, trazer aos alunos
conhecimentos da boa realização das práticas de manejo, alimentação, reprodução, e comercialização na prática,
é de suma importância a U.E. e também à futura economia nacional.
O alunos com o envolvimento no projeto de bovinos de corte, poderão assim adquirir conhecimentos práticos e
experimentais da rotina do setor, agregando competências essenciais a sua formação técnica. Tal razão, justifica
entre outras, a existência do setor na Unidade, visando sempre municiar os alunos ao envolvimento e conhecimento
de atividades especificas da bovinocultura de corte; aliado também ao melhoramento e evolução do setor e
decorrente geração de recursos a Cooperativa Escola.
O projeto de bovinocultura de corte, além de visar á didática como alvo principal, ainda pode oferecer boa fonte
de recursos à Cooperativa –Escola, pois no último ano (2015) o projeto foi responsável por 69,64 % de toda receita
dos setores produtivos da Cooperativa Escola, diante da comercialização de animais em descarte, engorda e
desmama; munindo assim a Cooperativa –Escola de recursos necessários para o seu bom funcionamento financeiro
e investimento em tecnologias e infraestrutura de seus projetos.
Metodologia
Os principais métodos utilizados para o bom funcionamento do projeto, se basearão no envolvimento da
Comunidade frente ás praticas decorrentes da prática da bovinocultura de corte. Contando com a explanação
teórica em sala de aula, e com a utilização do explanado no laboratório prático do setor de bovinocultura de corte,
o aluno irá adquirindo conhecimentos necessários para exercer as atividades do projeto também em horário extra
aula, contando assim com o auxílio e acompanhamento de professores e funcionário sempre que necessário. Sendo
assim alunos envolvidos no projeto, executarão as atividades e práticas diárias e sazonais, como controle de
reprodução, vacinação, aplicação de medicamentos entre outros, no acompanhamento de um professor ou
funcionário responsável os orientando da maneira correta e razão da execução de tais.

Reuniões frequentes de análise de resultados e planejamento com a equipe técnica da Unidade (funcionários,
professores e Direção), estarão sendo realizadas visando consenso e estudo sobre as tecnologias e práticas mais
viáveis a execução do projeto, análise de mercado, demanda interna, comercialização e atendimento as metas
orçamentárias da Cooperativa Escola.
Resultado esperado
Espera-se que ocorra uma melhoria no processo ensino-aprendizagem, levando o aluno a adquirir as competências
almejadas nas disciplina envolvidas nesse projeto e a produção de recursos diante da bovinocultura de corte, a
munição da Cooperativa Escola dos tais.
O envolvimento da Comunidade Escolar no projeto, a capacitação dos alunos visando a formação de profissionais
competentes e ainda, a geração de recursos ao caixa da Cooperativa Escola, são os resultados mínimos esperados
ao final do ciclo do projeto. Aliando sempre as demandas pedagógicas com as demandas produtivas da Unidade
Escolar.
Espera-se também que durante a execução do projeto, práticas de respeito ao meio ambiente e bem estar estejam
relativamente implícitas no caráter de todos os envolvidos.

METAS E ATIVIDADES
1.1 Metas associadas
Desenvolvimento Interdisciplinar de Projetos Produtivos e Pedagógicos.
1.2 Metas e atividades da Cooperativa Escola
Figura 01: Metas e atividades anuais da Cooperativa Escola frente ao setor de Bovino de corte

Recursos necessários
Figura 02: Recursos anuais necessários ao rebanho atual

Anexos
Figura 03: Gráfico de Receitas de setores produtivos

Fonte: Supervisor de Gestão Rural

Figura 04: Histórico de nascimento anual da Unidade

Fonte :Supervisor de Gestão Rural

Dados de pesquisa: http://www.agricultura.gov.br/comunicacao/noticias/2014/12/produto-interno-bruto-daagropecuaria-deve-ser-de-rs-1-trilhao.
Metas associadas:
-> Elevar o índice do desempenho escolar em 30% em relação ao índice anterior

Projeto:

Aves Postura

Responsável(eis):

Supervisor de Gestão Rural

Data de Início:

01/01/2016

Data Final:

30/04/2017

Descrição:

AVES POSTURA
Unidade: Etec João Jorge Geraissate
Plano Plurianual de Gestão 2016
RESUMO DO PROJETO
Projeto voltado para a prática e criação de aves de postura, com plantel mínimo de 300 e no máximo 400 aves,
levando –se em consideração aspectos básicos ao aprendizado discente, tais como manejo, reprodução, sanidade,
alimentação, métodos profiláticos, estruturas e uso de tecnologia, e bem estar animal.
Objetivos
Objetivos Gerais:
·
·

Melhorar e estimular continuamente a participação dos alunos da U.E. com uso de novas tecnologias;
Demonstrar aos alunos, as etapas, métodos, práticas e tecnologias utilizadas na avicultura, envolvendo o maior
número de alunos possíveis no funcionamento do projeto;

·

Cumprimento do planejamento da Cooperativa-Escola, frente ao setor;
Objetivos específicos:

·

Elaborar práticas de manejo, aliados a teoria ministrada em sala de aula para efetivo cumprimento das bases
tecnológicas contidas no Plano de Curso e desenvolvimento da disciplina da matriz curricular;

·

Trazer ao conhecimento de toda Comunidade Escolar, a utilização de boas práticas de manejo e de bem-estaranimal, bem como as novas tendências tecnológicas da avicultura de postura;

·

Orientar a Comunidade –Escolar quanto a importância e utilização de métodos de controle, como produção,
mortalidade, produtividade, custos de produção e comercialização;

·
·

Produzir ovos para comercialização e utilização em alimentos e derivados na U.E.;
Municiar a Cooperativa –Escola de recursos, para o seu equilíbrio financeiro e retorno na melhoria da qualidade
de estruturas e práticas aos alunos;
Justificativa
A Unidade Escolar mantém cursos na área da agropecuária, com disciplinas específicas quanto á avicultura de
postura. A avicultura de postura é uma prática de suma importância na cultura nacional e também relacionado ao
aspecto financeiro, com grande participação no Produto Interno Bruto (PIB), onde o agronegócio em 2014
representava entre 22,0% e 23,0% do PIB total da economia brasileira, com cerca de R$ 1,1 trilhão. As atividades
agrícolas representavam 70% e a pecuária, cerca de 30% do valor produzido no ano; sendo assim, trazer aos alunos
conhecimentos da boa realização das práticas de manejo, alimentação, reprodução, e comercialização na prática,
é de suma importância a U.E. e também à futura economia nacional.
O alunos com o envolvimento no projeto de aves de postura, poderão assim adquirir conhecimentos práticos e
experimentais da rotina do setor, agregando competências essenciais a sua formação técnica. Tal razão, justifica
entre outras, a existência do setor na Unidade, visando sempre municiar os alunos ao envolvimento e conhecimento
de atividades especificas da avicultura de postura; aliado também ao melhoramento e evolução do setor e
decorrente geração de recursos a Cooperativa Escola.
O projeto de avicultura de postura, além de visar á didática como alvo principal, ainda pode oferecer boa fonte de
recursos à Cooperativa –Escola, pois no último ano (2015) o projeto foi responsável por R$ 6.093,15 de receita à

Cooperativa Escola, diante da comercialização de ovos; munindo assim a Cooperativa –Escola de recursos
necessários para o seu bom funcionamento financeiro e investimento em tecnologias e infraestrutura de seus
projetos.
Metodologia
Os principais métodos utilizados para o bom funcionamento do projeto, se basearão no envolvimento da
Comunidade frente ás praticas decorrentes da prática da avicultura de postura. Contando com a explanação teórica
em sala de aula, e com a utilização do explanado no laboratório prático do setor de avicultura de postura, o aluno
irá adquirindo conhecimentos necessários para exercer as atividades do projeto também em horário extra aula,
contando assim com o auxílio e acompanhamento de professores e funcionário sempre que necessário. Sendo
assim alunos envolvidos no projeto, executarão as atividades e práticas diárias, como higienização, arraçoamento
entre outros, no acompanhamento de um professor ou funcionário responsável os orientando da maneira correta e
razão da execução de tais.
Reuniões frequentes de análise de resultados e planejamento com a equipe técnica da Unidade (funcionários,
professores e Direção), estarão sendo realizadas visando consenso e estudo sobre as tecnologias e práticas mais
viáveis a execução do projeto, análise de mercado, demanda interna, comercialização e atendimento as metas
orçamentárias da Cooperativa Escola.
Resultado esperado
Espera-se que ocorra uma melhoria no processo ensino-aprendizagem, levando o aluno a adquirir as competências
almejadas nas disciplinas envolvidas nesse projeto e a produção de recursos diante da avicultura de postura, a
munição da Cooperativa Escola dos tais. Assim os resultados estão completamente ligados as metas da
Cooperativa Escola.
O envolvimento da Comunidade Escolar no projeto, a capacitação dos alunos visando a formação de profissionais
competentes e ainda, o abastecimento da demanda interna de ovos e derivados, são os resultados mínimos
esperados ao final do ciclo do projeto. Aliando sempre as demandas pedagógicas com as demandas produtivas da
Unidade Escolar.
Diante do explanado espera-se, uma produção média de 250 á 330 ovos por dia após o início da fase de postura
das aves.

Espera-se também que durante a execução do projeto, práticas de respeito ao meio ambiente e bem estar estejam
relativamente implícitas no caráter de todos os envolvidos.
METAS E ATIVIDADES
1.1 Metas associadas
Desenvolvimento Interdisciplinar de Projetos Produtivos e Pedagógicos.
1.2 Metas e atividades da Cooperativa Escola
Figura 01: Metas e atividades da Cooperativa Escola

Recursos necessários
Figura 02: Recursos anuais necessários ao plantel atual

Anexos
Figura 03: Gráfico de Produção de ovos mensal 2015

Fonte: Supervisor de Gestão Rural
Figura 04: Planilha de controle diário de produção de ovos

Fonte :Supervisor de Gestão Rural
Fonte: http://www.agricultura.gov.br/comunicacao/noticias/2014/12/produto-interno-bruto-da-agropecuariadeve-ser-de-rs-1-trilhao.
Metas associadas:
-> Elevar o índice do desempenho escolar em 30% em relação ao índice anterior

Projeto:

Agricultura Anual - Formação de Pastagem

Responsável(eis):

Supervisor de Gestão Rural

Data de Início:

01/01/2016

Data Final:

15/03/2017

Descrição:

AGRICULTURA ANUAL – FORMAÇÃO DE PASTAGENS
Unidade: Etec João Jorge Geraissate
Plano Plurianual de Gestão 2016

RESUMO DO PROJETO
Projeto voltado para a prática da agricultura com ênfase em culturas anuais, em especial a formação de pastagens,
com área mínima de 20 hectares; levando –se em consideração aspectos básicos ao aprendizado discente e
produção, tais como preparo de solo, tratos culturais, plantio, adubação, produção de matéria seca e verde,
consumo animal, uso de tecnologias, e análise de resultados.
Objetivos
Objetivos Gerais:
·
·

Melhorar e estimular continuamente a participação dos alunos da U.E. com uso de novas tecnologias;
Demonstrar aos alunos, as etapas, métodos, práticas e tecnologias utilizadas na agricultura anual, envolvendo
o maior número de alunos possíveis no funcionamento do projeto;

·

Promover a interdisciplinaridade nas aulas;

·

Cumprimento das bases tecnológicas e grade curricular;

·

Cumprimento do planejamento da Cooperativa-Escola, frente ao setor;
Objetivos específicos:

·

Elaborar práticas de manejo, aliados a teoria ministrada em sala de aula para efetivo cumprimento das bases
tecnológicas contidas no Plano de Curso e desenvolvimento da disciplina da matriz curricular;

·

Trazer ao conhecimento de toda Comunidade Escolar, a utilização de boas práticas agrícolas, bem como as
novas tendências tecnológicas da cadeia agrícola;

·

Orientar a Comunidade –Escolar quanto a importância e utilização de métodos de controle, tais como, produção
e produtividade, mercado interno e externo, avaliação de resultados e custos de produção;

·

Atendimento a demanda de pastagens para bovinos de corte e leite em, especial, e ainda, equinos e ovinos;
Justificativa

A Unidade Escolar mantém cursos na área da agropecuária, com disciplinas específicas quanto á agricultura anual.
A produção de pastagens, é uma prática de suma importância na cultura agropecuária nacional relacionando ao
aspecto financeiro, por se tratar do alimento de menor custo principalmente na alimentação de ruminantes e alguns
monogástricos, onde a cadeia agropecuária corresponde com grande participação no Produto Interno Bruto (PIB),
sendo que o agronegócio em 2014 representava entre 22,0% e 23,0% do PIB total da economia brasileira, com
cerca de R$ 1,1 trilhão. As atividades agrícolas representavam 70% deste montante; sendo assim, trazer aos alunos
conhecimentos da boa realização das práticas de produção, conservação do solo, correto uso de defensivos e
adubos químicos, respeito ao meio ambiente, é de suma importância a U.E. e também à futura economia nacional.
O alunos com o envolvimento no projeto de culturas anuais em especial de produção de pastagens, poderão assim
adquirir conhecimentos práticos e experimentais da rotina agrícola, agregando competências essenciais a sua
formação técnica. Tal razão, justifica entre outras, a existência do setor na Unidade, visando sempre municiar os
alunos ao envolvimento e conhecimento de atividades especificas da cadeia agrícola; aliado também ao
melhoramento e evolução do setor e decorrente geração de recursos a Cooperativa Escola.
O projeto de agricultura anual com ênfase em produção de pastagens, além de visar á didática como alvo principal,
ainda pode oferecer boa fonte de recursos à Cooperativa –Escola, diante do atendimento a demanda de matéria
verde e seca na alimentação a pasto de ruminantes como bovinos de corte e leite e ovinos, e monogástricos como
equinos
Metodologia
Os principais métodos utilizados para o bom funcionamento do projeto, se basearão no envolvimento da
Comunidade frente ás atividades decorrentes da prática da agricultura anual com ênfase em produção de pastagens.
Contando com a explanação teórica em sala de aula, e com a utilização do explanado no laboratório prático do
campo, o aluno irá adquirir conhecimentos necessários para exercer as atividades do projeto também em horário
extra aula, contando assim com o auxílio e acompanhamento de professores e funcionário sempre que necessário.
Sendo assim alunos envolvidos no projeto, executarão as atividades e práticas diárias, como preparo de solo,
análise de produção de matéria seca e verde, no acompanhamento de um professor ou funcionário responsável os
orientando da maneira correta e razão da execução de tais.
Reuniões frequentes de análise de resultados e planejamento com a equipe técnica da Unidade (funcionários,
professores e Direção), estarão sendo realizadas visando consenso e estudo sobre as melhores épocas da execução

das atividades culturais, análise de mercado, demanda interna, e atendimento as metas orçamentárias da
Cooperativa Escola.
Resultado esperado
Espera-se que ocorra uma melhoria no processo ensino-aprendizagem, levando o aluno a adquirir as competências
almejadas nas disciplinas envolvidas nesse projeto e a produção de recursos diante da agricultura anual com ênfase
em produção de pastagens, a munição da Cooperativa Escola diante dos tais.
O envolvimento da Comunidade Escolar no projeto, a capacitação dos alunos visando a formação de profissionais
competentes e ainda, o abastecimento da demanda interna de pastagem, são os resultados mínimos esperados ao
final do ciclo do projeto. Aliando sempre as demandas pedagógicas com as demandas produtivas da Unidade
Escolar.
Diante do explanado, espera-se produzir pastagem em uma área mínima de 20 hectares por ano.
Espera-se também que durante a execução do projeto, práticas de respeito ao meio ambiente como: conservação
de solo, mananciais, utilização racional de agrotóxicos e defensivos, estejam relativamente implícitas no caráter
de todos os envolvidos.
METAS E ATIVIDADES
1.1 Metas associadas
Desenvolvimento Interdisciplinar de Projetos Produtivos e Pedagógicos.
1.2 Metas e atividades da Cooperativa Escola
Figura 01: Metas e atividades da Cooperativa Escola

Recursos necessários
Figura 02: Recursos anuais necessários orçados a uma área total de 20 hectares

Metas associadas:
-> Elevar o índice do desempenho escolar em 30% em relação ao índice anterior

Projeto:

Agricultura - Milho Grão e Forrageiro

Responsável(eis):

Supervisor de Gestão Rural

Data de Início:

01/06/2016

Data Final:

15/05/2017

Descrição:

AGRICULTURA ANUAL – MILHO GRÃO E FORRAGEIRO
Unidade: Etec João Jorge Geraissate
Plano Plurianual de Gestão 2016
RESUMO DO PROJETO
Projeto voltado para a prática da agricultura em culturas anuais, em especial a produção de milho em grão e
forrageiro, podendo ser plantio direto ou não, com área mínima de plantio de 15 hectares, levando –se em
consideração aspectos básicos ao aprendizado discente e produção, tais como preparo de solo, tratos culturais,
plantio, adubação, controle de pragas, uso de tecnologias, colheita, ensilagem, armazenamento e analise de
resultados.
Objetivos
Objetivos Gerais:
·
·

Melhorar e estimular continuamente a participação dos alunos da U.E. com uso de novas tecnologias;
Demonstrar aos alunos, as etapas, métodos, práticas e tecnologias utilizadas na agricultura anual, envolvendo
o maior número de alunos possíveis no funcionamento do projeto;

·

Promover a interdisciplinaridade nas aulas;

·

Cumprimento das bases tecnológicas e grade curricular;

·

Cumprimento do planejamento da Cooperativa-Escola, frente ao setor;
Objetivos específicos:

·

Elaborar práticas de manejo, aliados a teoria ministrada em sala de aula para efetivo cumprimento das bases
tecnológicas contidas no Plano de Curso e desenvolvimento da disciplina da matriz curricular;

·

Trazer ao conhecimento de toda Comunidade Escolar, a utilização de boas práticas agrícolas, bem como as
novas tendências tecnológicas da cadeia agrícola;

·

Orientar a Comunidade –Escolar quanto a importância e utilização de métodos de controle, tais como, produção
e produtividade, mercado interno e externo, avaliação de resultados e custos de produção;

·

Abastecimento ao consumo interno de grãos e silagem na Unidade, visando a alimentação de animais diante do
uso de milho em grão e silagem armazenados;

·

Municiar a Cooperativa –Escola de recursos, para o seu equilíbrio financeiro e retorno na melhoria da qualidade
de estruturas e práticas aos alunos;
Justificativa
A Unidade Escolar mantém cursos na área da agropecuária, com disciplinas específicas quanto á agricultura anual.
A produção de milho em grão e silagem, é uma prática de suma importância na cultura nacional e também
relacionado ao aspecto financeiro, com grande participação no Produto Interno Bruto (PIB), onde o agronegócio
em 2014 representava entre 22,0% e 23,0% do PIB total da economia brasileira, com cerca de R$ 1,1 trilhão. As
atividades agrícolas representavam 70% deste montante; sendo assim, trazer aos alunos conhecimentos da boa
realização das práticas de produção, conservação do solo, correto uso de defensivos e adubos químicos, respeito
ao meio ambiente, é de suma importância a U.E. e também à futura economia nacional.
O alunos com o envolvimento no projeto de culturas anuais em especial de produção de milho em grão e forrageira,
poderão assim adquirir conhecimentos práticos e experimentais da rotina agrícola, agregando competências
essenciais a sua formação técnica. Tal razão, justifica entre outras, a existência do setor na Unidade, visando
sempre municiar os alunos ao envolvimento e conhecimento de atividades especificas da cadeia agrícola; aliado
também ao melhoramento e evolução do setor e decorrente geração de recursos a Cooperativa Escola.
O projeto de agricultura anual com ênfase em produção de milho em grão e silagem, além de visar á didática como
alvo principal, ainda pode oferecer boa fonte de recursos à Cooperativa –Escola, diante do abastecimento aos
setores produtivos, onde o milho em média compõe 70 % das rações formuladas e a silagem é essencial na
alimentação de bovinos em confinamento.
Metodologia

Os principais métodos utilizados para o bom funcionamento do projeto, se basearão no envolvimento da
Comunidade frente ás atividades decorrentes da prática da agricultura anual com ênfase em produção de milho
em grão e silagem. Contando com a explanação teórica em sala de aula, e com a utilização do explanado no
laboratório prático do campo, o aluno irá adquirir conhecimentos necessários para exercer as atividades do projeto
também em horário extra aula, contando assim com o auxílio e acompanhamento de professores e funcionário
sempre que necessário. Sendo assim alunos envolvidos no projeto, executarão as atividades e práticas diárias,
como preparo de solo, colheita entre outros, no acompanhamento de um professor ou funcionário responsável os
orientando da maneira correta e razão da execução de tais.
Reuniões frequentes de análise de resultados e planejamento com a equipe técnica da Unidade (funcionários,
professores e Direção), estarão sendo realizadas visando consenso e estudo sobre as melhores épocas da execução
das atividades culturais, análise de mercado, demanda interna, comercialização e atendimento as metas
orçamentárias da Cooperativa Escola.
Resultado esperado
Espera-se que ocorra uma melhoria no processo ensino-aprendizagem, levando o aluno a adquirir as competências
almejadas nas disciplinas envolvidas nesse projeto e a produção de recursos diante da agricultura anual com ênfase
em produção de milho em grão e silagem, a munição da Cooperativa Escola diante dos tais.
O envolvimento da Comunidade Escolar no projeto, a capacitação dos alunos visando a formação de profissionais
competentes e ainda, o abastecimento da demanda interna de milho em grão e silagem, são os resultados mínimos
esperados ao final do ciclo do projeto. Aliando sempre as demandas pedagógicas com as demandas produtivas da
Unidade Escolar.
Diante do explanado, espera-se um plantio mínimo de 15 hectares de milho, em uma produção média de 1000
sacos de milho em grão e 100 toneladas de silagem anualmente.
Espera-se também que durante a execução do projeto, práticas de respeito ao meio ambiente como: conservação
de solo, mananciais, utilização racional de agrotóxicos e defensivos, estejam relativamente implícitas no caráter
de todos os envolvidos.
METAS E ATIVIDADES
1.1 Metas associadas

Desenvolvimento Interdisciplinar de Projetos Produtivos e Pedagógicos.
1.2 Metas e atividades da Cooperativa Escola
Figura 01: Metas e atividades da Cooperativa Escola

Recursos necessários
Figura 02: Recursos anuais necessários orçados a uma área total de 15 hectares

Anexos
Figura 03: Custo de produção de silagem safra 2015-2016

Fonte: Supervisor de Gestão Rural
Dados de pesquisa: http://www.agricultura.gov.br/comunicacao/noticias/2014/12/produto-interno-bruto-daagropecuaria-deve-ser-de-rs-1-trilhao
Metas associadas:
-> Elevar o índice do desempenho escolar em 30% em relação ao índice anterior

Projeto:

Manejo da produção orgânica

Responsável(eis):

Rafael Stábile

Data de Início:

17/02/2017

Data Final:

31/12/2017

Descrição:

EQUIPE:
Rafael Stábile
Ademir da Costa

Rosana Emiko Ota Voss
Sebastião Zago
Tarcísio Augusto Vidal Barbosa de Carvalho
Hermínio Cândido
Apoio:
Direção, funcionários, professores e alunos

Resumo:
O desenvolvimento do projeto no ano de 2017 envolverá o controle das atividades e do manejo na área de produção
orgânica da U.E para a produção de hortaliças durante todo ano, visando proporcionar um ambiente didático
pedagógico para vivencia do manejo da produção de hortaliças no sistema orgânico. A área de produção de
hortaliças da U.E consta de uma área de (01) hectare com sistema de irrigação por aspersão e de uma área de
cultivo protegido (estufa) onde já se cultiva verduras e legumes. As atividades a serem desenvolvidas no ano de
2017 serão planejadas e elaboradas em planilhas em conjunto com a cooperativa escola, professores e
funcionários, onde será indicando as variedades a serem cultivadas, quantidades, as épocas de cultivo e manejos
recomendados. As atividades serão realizadas por funcionários e pelos alunos, acompanhados pelo professor, em
aulas práticas e em outros momentos em que tenham disponibilidade de tempo ao qual servirá de laboratório
didático pedagógico visando a organização de alunos para que participem do processo e obtenham um certificado
via cooperativa escola de prestação de trabalho voluntário. Os objetivos do projeto são a utilização dos ambientes
para a realização das aulas práticas, produção de hortaliças para o consumo dos alunos e venda do excedente pela
Cooperativa-Escola.
Objetivo Geral
- Manter um ambiente de produção de hortaliças com os princípios da produção orgânica para ser utilizado como
laboratório didático pedagógico de aulas práticas;
- Obter uma quantidade e diversidade de produção, que permita a comercialização da produção, para que os alunos
vivenciem participem e vivenciem a comercialização, além de poder gerar receita para a cooperativa escola;
- Elaborar um cronograma de produção de hortaliças para atendimento das necessidades do refeitório, onde a
cooperativa escola poderá comercializar os produtos da horta para a empresa terceirizada;

- Comercializar o excedente da produção através da cooperativa escola, para os funcionários e até mesmo para a
comunidade através de venda direta para a população, obtendo renda para investimentos na própria horta ou em
outros projetos desenvolvidos na U.E;
- Orientar e acompanhar professores, alunos e funcionários na execução das atividades previstas no cronograma
de produção;
Justificativa:
Visto que atualmente a segurança alimentar é de fundamental importância para que o ser humano se desenvolva
com uma qualidade de vida equilibrada, a alimentação realizada com o consumo diário de legumes e hortaliças
produzidos com a ausência de produtos tóxicos possibilita um respeito ao meio ambiente e ao ser humano, aos
quais nossos alunos, professores, funcionários e comunidade poderá ser beneficiada com o desenvolvimento deste
projeto. A Unidade Escolar mantém cursos na área de agropecuária, com disciplinas específicas da produção
orgânica. Outros cursos mantidos na U.E como os de Meio Ambiente e Agronegócios demandam grande número
de alunos, onde o manejo da produção orgânica sendo realizada poderá agregar valores e conscientização da
produção de alimentos de melhor qualidade garantindo a segurança alimentar. O resultado desse processo são
produtos mais saudáveis, nutritivos e com mais qualidade de produção, o que garante a saúde a todos os envolvidos
no projeto e a o Planeta. A agricultura orgânica busca criar ecossistemas mais equilibrados, preservar a
biodiversidade, os ciclos e as atividades biológicas do solo. A agricultura orgânica é uma alternativa viável de
produção agrícola sustentável, principalmente para propriedades familiares. Na U.E já existe um ambiente
adequado para horta orgânica, com princípios orgânicos, além de que são produzidos resíduos vegetais e animais
que podem ser aproveitados no manejo da horta como cobertura do solo ou para a produção de composto.
Metodologia
O projeto será desenvolvido obedecendo a um cronograma de atividades elaboradas com o envolvimento e
consulta do corpo técnico presente a unidade escolar. Será construída uma planilha, juntamente com os professores
e funcionários, com a especificação das variedades e espécies de hortaliças a serem cultivadas nas diversas épocas
do ano, assim como a previsão da necessidade dos insumos (sementes, composto, biofertilizantes, etc...) e previsão
de colheita. Esta planilha visa um controle da produção para o gerenciamento das atividades específicas no devido
tempo e atender as necessidades de consumo do refeitório e das vendas externas.

Alunos serão direcionados através da cooperativa escola para realizarem trabalhos voluntários auxiliando e
vivenciando o processo de produção em períodos que os mesmos estiverem ociosos com orientação e
acompanhamento do Auxiliar de Instrução e obedecendo as atividades contidas no cronograma.
Resultados Esperados
Promover uma melhoria no ambiente didático pedagógico, possibilitando o aluno que adquirira vivencia da rotina
de um ambiente de produção de hortaliças no sistema orgânico e também as competências almejadas nas
disciplinas envolvidas nesse projeto. A produção de hortaliças visa o atendimento as normas de produção de
orgânicas e de obtenção de produção para a comercialização pela cooperativa escola, conforme a planilha a seguir.
VARIEDADE
QUANTIDADE Kg/mês
ALFACE
50
ALMEIRÃO
20
ABOBRINHA
20
BETERRABA
20
CENOURA
20
BERINGELA
10
RÚCULA
20
COUVE
20
PEPINO
20
REPOLHO VERDE
20
SALSINHA
05
CEBOLINHA
05
COUVE FLOR
20
BROCOLIS
20
TOMATE
20
MANDIOCA
100
Recursos
Cálcio e Boro
Composto

Valor estimado (R$)
100,00
1.000,00

Hormônio enraizador

100,00

Óleo de Neen

200,00

Sementes

500,00

Silício Agrícola

100,00

Substrato

200,00

Total
Etapas

2.100,00
Datas

Responsável

13/02/2017 a 27/02/2017
Adequação do ambiente

Rafael Stábile
27/02/2017 a 06/03/2017;
03/04/2017 a 17/04/2017;

Preparo de canteiros/covas

05/06/2017 a 19/06/2017;

Rafael Stábile
Regina Fatima Ferlini
Teixeira

14/08/2017 a 28/08/2017;
Josiane Nubiato
09/10/2017 a 23/10/2017
20/03/2017 a
03/04/2017;
01/05/2017 a
15/05/2017;
Transplante/Plantio/Semeadura
direta/Cobertura/Tratos
culturais

03/07/2017 a 17/07/2017
11/09/2017 a
25/09/2017;

Rafael Stábile
Regina Fatima Ferlini
Teixeira
Josiane Nubiato

06/11/2017 a 20/11/2017

06/03/2017 a
20/03/2017;
17/04/2017 a
01/05/2017;

Semeadura

19/06/2017 a
03/07/2017;
28/08/2017 a
11/09/2017;

Rafael Stábile
Regina Fatima Ferlini
Teixeira
Josiane Nubiato

23/10/2017 a 06/11/2017

Rafael Stábile
Colheita/Pós-colheita e
Comercialização

15/05/2017 a
29/05/2017;

Regina Fatima Ferlini
Teixeira

17/07/2017 a
31/07/2017;

Josiane Nubiato
Rosana Emiko Ota Voss

25/09/2017 a
09/10/2017;
10/11/2017 a
04/12/2017;
18/12/2017 a 31/12/2017

22/05/2017 a 05/06/2017;
Aplicação de biofertilizante ;
calcio , boro, silicio

31/07/2017 a 14/08/2017;
04/12/2017 a 18/12/2017

Rafael Stábile
Regina Fatima Ferlini
Teixeira
Josiane Nubiato

Recursos Necessários
Cronograma
Metas associadas:
-> Elevar o índice do desempenho escolar em 30% em relação ao índice anterior

Projeto:

Simulado do Ensino Médio 2017

Responsável(eis):

Ademir da Costa/Gisele Santos Valadão

Data de Início:

01/02/2017

Data Final:

14/12/2017

Descrição:

EQUIPE:
Coordenadores de curso

Coordenadora pedagógica
Apoio:
Todos os Professores da Base Nacional Comum

Resumo:
O presente projeto visa conscientizar, incentivar e preparar os alunos do 2º e 3º agropecuária integrado ao ensino
médio para os diversos exames: ENEM; SARESP, Concursos e Vestibulares, por meio da aplicação de simulados
semestrais.
Situação-problema:
Poucos alunos interessados em participar dos exames; dificuldades de resolução das provas
Objetivo Geral
Realizar a aplicação de um simulado semestral com os alunos do 2º e 3º agropecuária integrado ao ensino
médio, contendo questões referentes ao ENEM, SARESP, Vestibulares e Concursos Públicos, visando o maior
preparo desses alunos. Além disso, servirá como um instrumento de avaliação para as notas semestrais.

Justificativa:
Muitos alunos têm dificuldades na realização dos exames nacionais seletivos e classificatórios. As
dificuldades encontradas são de ordem emocional (nervosismo, despreparo, ansiedade etc) e de ordem
organizacionalprática (número de questões, redação, quais questões, como preencher documentação, como
responder, como dividir o tempo e as questões etc). Dessa forma, o projeto irá contribuir para o preparo e
organização dos alunos nos exames, além de estimular o interesse em realizar as avaliações.
Metodologia
O simulado será aplicado aos alunos ao final de cada semestre. Será pedido aos professores que selecionem
questões referentes aos temas já ministrados que caíram no ENEM, SARESP, Vestibulares e Concursos Públicos.
O simulado será de múltipla escolha, tendo que ao final, o aluno passar as respostas para o gabarito. A correção

será feita pela equipe de coordenação de curso e pedagógica e encaminhada aos professores para utilizar como um
instrumento de avaliação.
Resultados Esperados
Espera-se que com a aplicação semestral desse simulado, os alunos possam se familiarizar com o formato
de aplicação dos exames como ENEM, SARESP, Vestibulares e Concursos Públicos, diminuindo as dificuldades
encontradas pelos alunos nos dias dos Exames, levando a obterem uma pontuação melhor nas avaliações, além de
servir como um instrumento de avaliação para o professor.
Recursos Necessários

•
•
•
•
•
•

Qquestões enviadas pelos professores da Base Comum;
Cópia das avaliações para todos os alunos;
Salas de aula;
Material para os aplicadores (lápis, borracha, caneta);
Equipe de aplicadores;
Material para divulgação do simulado.

Cronograma
Etapas
Reunião com todos os
professores envolvidos
para apresentação das
normas e cronograma
Envio das questões pelos
professores à coordenação
de curso
Análise das questões
enviadas e possíveis
correções

Datas
06/05 e 10/05; 21/10 e
14/11

15/05; 16/11
16/05 a 22/05; 17/11 a
22/11

Organização das
avaliações do simulado

23/05 a 26/05; 23/11 a
24/11

Aplicação do simulado

06/06 e 27/11

Responsável
Ademir da Costa
Gisele Santos Valadão
Professores da base
comum
Ademir da Costa
Gisele Santos Valadão
Ademir da Costa
Gisele Santos Valadão
Ednéia Chinelatto

Antônio Narciso
José Henrique Furlan
Falzone
Telma Aparecida Maeda
Ademir da Costa
Correção do simulado
Divulgação do gabarito
aos alunos

07/06 e 28/11
06/06 após as 13 horas
27/11 após as 13 horas

Divulgação dos resultados
aos professores

Projeto:

5s

Responsável(eis):

Luciane Bento Bozzolo Tridapali

Data de Início:

01/02/2017

Data Final:

23/07/2017

EQUIPE:
Luciane Bento Bozzolo Tridapali
Hermínio Candido
Rosana Emiko Ota Voss
Apoio:

Gisele Santos Valadão
Ademir da Costa

14/06 e 04/12

Metas associadas:

Descrição:

Gisele Santos Valadão
Ademir da Costa

Gisele Santos Valadão

Direção, funcionários, professores e alunos

Resumo:
Desde os conceitos tradicionais de gerenciamento, até a Gestão da Qualidade Total, muitas filosofias,
técnicas, ferramentas e formas de gestão foram criadas, aprimoradas ou redefinidas, com o intuito de criar as
condições adequadas nas organizações para obter os melhores resultados. Entre estas técnicas encontra-se o
Programa 5S, criado no Japão há 60 anos e adotado no Brasil há mais de 20 anos e continua sendo uma alternativa
para formar uma base física e cultural nas organizações para o sucesso de modelos de gestão ou de ferramentas
gerenciais. Está estruturada nos seguintes conceitos: * Seiri - Senso de utilização. * Seiton - Senso de ordenação.
* Seiso - Senso de limpeza. * Seiketsu - Senso de saúde. * Shitsuke - Senso de autodisciplina Este projeto será
acompanhado pelo GEF – Gestor de Espaço Físico da minha regional, que capacitará a equipe da Etec e
coordenado pelo Responsável do Observatório Escolar, Sr. Vagner Tadeu de Souza Bueno. A partir daí a equipe
da Etec se encarregará de implementar a filosofia, envolvendo alunos, professores e funcionários, e acompanhar
a evolução das melhorias através de instrumentos específicos.
Objetivo Geral
·

Desenvolver equipes e lideranças, estimulando o espírito de equipe entre os professores, servidores
e alunos;

·

Incentivar a criatividade na resolução de problemas e na proposição de melhorias;

·

Melhorar o ambiente de trabalho, deixando-o mais limpo e organizado;

·

Favorecer a aceitação de mudanças e melhorias entre os professores, funcionários e alunos;

·

Promover a mudança de hábitos e aumentar a motivação pessoal;

·

Promover a melhoria contínua dos processos;

·
·

Reduzir custos - combate efetivo aos desperdícios e estimular a otimização dos recursos;
Reduzir o absenteísmo (ausência temporária do trabalho por motivo de doença);

·

Melhorar a qualidade de vida no trabalho e fora dele1) Desenvolver equipes e lideranças, estimulando o espírito
de equipe entre os professores, servidores e alunos.

Justificativa:
Considerando a turbulência econômica por qual passa nosso país atualmente refletindo diretamente em
todas as suas unidades federativas, fazendo com que os níveis de investimento nos seus diversos setores
econômicos tenham que ser revistos com tendência para uma diminuição de recursos aplicados.
Considerando que a recuperação de nossa economia não tem previsão a curto prazo de apresentar melhorias
significativas.
Considerando o resultado do Observatório Escolar, onde deparamo-nos com problemas de infraestrutura.
Torna-se necessário ações de melhoria na gestão da unidade escolar, com baixo investimento, mas que
possam contribuir de forma significativa na continuidade dos trabalhos na formação profissional de nossos alunos,
mantendo e aperfeiçoando a qualidade reconhecida pela sociedade.
Dentro destas ações, a ferramenta 5S, é um ponto forte para a melhor utilização possível do espaço físico
existente em nossa Etec e a utilização racional de seus recursos, aliada a qualidade administrativa e de ensino, que
são fatores imprescindíveis para o fortalecimento e a permanência da nossa unidade escolar na comunidade onde
estamos inseridos.
O objetivo de sua implantação é termos uma escola limpa e acessível, com uma equipe presente e
comprometida e uma comunidade atuante e participante neste cotidiano. Todos são fatores considerados na hora
de pensar no sentido do termo "boa escola".
O que deve ficar claro para todos na unidade escolar, é a necessidade de se buscar um ambiente, cujas
condições causem impactos positivos tanto para os que estudam, para os que trabalham e para quem nos visita
uma comunidade que aplica novas práticas, técnica e ideias.
Tanto para os alunos como para os que trabalham, as ações desencadeadas com este projeto possibilitarão
a oportunidade de aprender e incorporar comportamentos fundamentais, exigidos tanto na vida social como na
vida profissional, tais como: organização, disciplina, iniciativa, pró-atividade, responsabilidade e
compartilhamento de propósitos.

O mundo hoje exige de todos o compromisso com atitudes melhores, desta forma a proposta é que
aprendam e reproduzam esses conceitos em suas atividades profissionais e sociais, tornando-se multiplicadores
destas práticas, técnicas e ideias.
Metodologia
Não é novidade nenhuma falar que o sucesso de qualquer proposta de melhoria que envolva toda a Etec e
promova mudanças culturais profundas nas pessoas, dependem do apoio da Direção. No caso do 5S a direção
demonstrará comprometimento com as seguintes posturas:
a) Inserir o 5S como pauta de reuniões periódicas (pedagógica, da equipe de gestão, de coordenadores de curso
etc);
b) Fazer a avaliação nos pontos críticos (treinamentos, lançamento do programa 5S e análise das avaliações);
c) Realizar visitas periódicas às instalações com o foco para o 5S;
d) Disponibilizar os recursos financeiros possíveis para a implementação do 5S;
e) Participar como avaliador do 5S;
f) Fazer pronunciamentos verbais e por escrito sobre o 5S;
g) Participar ativamente dos eventos relacionados ao 5S (lançamento, avaliação de ambientes, treinamento de
alunos, professores e funcionários);
h) Dar o exemplo no seu posto de trabalho e na sua postura.
A direção evidenciará claramente o apoio ao projeto pela sua postura, fazendo-se presente e crítico nos
momentos mais importantes da sua implantação.
A implementação do projeto será coordenada pelo responsável do Observatório Escolar e pelo Gestor de
Espaço Físico, lotado na Supervisão Regional, que farão a capacitação das lideranças, coordenadores e avaliadores
da Etec, que por sua vez multiplicará a todos os atores do processo –professores, funcionários e alunos.

O Gestor de Espaço Físico da regional fará o acompanhamento in loco em nossa unidade, quantas vezes
for necessária, verificando se as fases que compõe o projeto, estão sendo desenvolvidas e dando suporte quanto
ao preenchimento da documentação envolvida (relatórios, planilhas, fotos etc). Não obstante a isso, a unidade
poderá adquirir, através da APM, material didático específico sobre a ferramenta.
A coordenação geral acompanhará a implementação do projeto, através de reuniões técnicas com o Gestor
de Espaço Físico, análise das planilhas de avaliação dos ambientes escolares e também com visitas nas Etec,
quando necessário.
1º S – SEIRI - Senso de utilização
SEIRI não deve ser confundido como “Lançamento do 5S” ou com o descarte. O SEIRI deve ser visto
como uma atividade de combate às perdas e aos desperdícios.
Uma estratégia que será utilizada é definir uma frequência para o descarte de materiais que se acumulam
ou que não foram descartados anteriormente por falta de conscientização.
Em todos os lugares existem a ala dos “conservadores” e a ala dos “liberais”, ou seja, pessoas que resistem
em manter guardadas as coisas que não têm utilização frequente e outras que, sem uma preparação adequada,
descartam materiais úteis e necessários. Para solucionar tais problemas, além orientação e frequente
acompanhamento, serão feitas visitas à área de descarte e a avaliação do que está sendo descartado, tomando as
providências necessárias.
Caso haja equipamentos sobressalentes ou material de grande volume ou peso, que estão obsoletos ou sem
perspectiva de utilização, mas que precisam de uma avaliação mais aprofundada, envolvendo área técnicas e/ou
alto nível hierárquico, serão etiquetados, sem necessitar transportá-los à área de descarte. Também serão tiradas
fotos desses materiais e enviadas para á área de descarte como forma de tratar definitivamente o assunto.
2º S – SEITON - Senso de ordenação
Na execução do SEITON haverá a preocupação com uma sistemática que induza as pessoas a repor os
recursos na posição original, por exemplo:
a) Definição do local de guarda de cada recurso (um lugar para cada coisa, cada coisa em seu lugar);

b) Instalação de locais de guarda adequados a cada recurso, de forma que facilite o acesso e não comprometa sua
preservação;
c) Identificação dos objetos e respectivos locais de guarda, inclusive utilizando cores. A comparação entre a
identificação do objeto e a sinalização do local induzirá o usuário a repor o recurso no local predeterminado.
Uma forma que permitirá uma boa racionalização de espaços e acesso rápido aos materiais necessários é
uma análise crítica de layouts, tanto de todo ambiente quanto da guarda de todos os recursos. A discussão com os
próprios usuários dos ambientes, será de fundamental importância para o desenvolvimento de layouts práticos e
eficientes.
3º S – SEISO - Senso de limpeza
A tradução do SEISO como “limpeza” induz as pessoas a associarem-no a uma atividade de remoção de
sujeira (faxina) e de pouco valor agregado. O termo “inspeção” traduz melhor o conceito de SEISO, pois
“inspeção” transmite uma postura mais crítica no ato da limpeza, passando a ser encarada como uma oportunidade
para detecção de anormalidades e suas respectivas causas, promovendo, posteriormente,sua eliminação ou seu
bloqueio. Daí por que a limpeza será feita pelos próprios usuários. Desse modo, passa a ser uma atividade de alto
valor agregado. A limpeza feita sem a postura de inspeção é incapaz de gerar melhorias no ambiente, limitandose apenas à remoção da sujeira.
Será discutido qual a limpeza que será feita pelo usuário e qual será feita pelo pessoal da limpeza.
Quem trabalha no ambiente:
a) Sujeira provocada por um comportamento inadequado das pessoas que utilizam o ambiente;
b) Sujeira provocada por uma deficiência dos equipamentos;
c) Sujeira provocada por manuseio irregular de materiais.
Pessoal da limpeza:
a) Recolhimento de sacos de lixo nas salas, laboratórios, banheiros e áreas coletivas;
b) Encerrar pisos e limpar superfícies de vidro (janelas, portas etc);

c) Locais que exigem profissionais especializados em alturas elevadas.
A remoção da sujeira de ambientes coletivos (área de circulação, refeitório, jardins, pavimentos etc.) será
feita pelo pessoal da limpeza, porém a organização deve ser bastante crítica em relação às anomalias de ordem
comportamental que por acaso ocorram nestes ambientes. As pessoas que são afetadas por essas irregularidades
devem analisar formas de induzir seus frequentadores a terem comportamentos condizentes com o que se espera
deles.
A limpeza será executada em três etapas:
a) Limpeza dos ambientes – realizada em todos os ambientes. Será feita no “Dia D” ou periodicamente,
nas instalações que acumulam sujeira com o tempo (independentemente da conduta das pessoas);
b) Limpeza do ambiente – realizada em cada compartimento. Será feita pelo responsável ou pela equipe.
Para tanto, é necessária a disponibilização de recursos para limpeza (vassoura, rodo, pano, detergente, dispositivos
especiais, máquinas apropriadas etc);
c) Limpeza micro – realizada em cada item pelos seus usuários.
O conceito de “sujeira”
Geralmente preocupa-se apenas com a sujeira material, tais como: poeira, óleo, restos de materiais etc.
Este é um entendimento limitado do SEISO. A escola irá tratar a sujeira como todos os agentes que agridam o
meio ambiente, ou tudo que reduz gradativamente a capacidade e possibilidade de ação dos cinco sentidos,
trazendo como consequência uma degradação do homem e das coisas que o cercam. A sujeira tem a característica
de esconder o real. Exemplos: pouca iluminação, odor desagradável, ruído, vibração, pó e poeira.
Combate aos locais de difícil acesso: Será estabelecido uma rotina e uma lista para limpeza dos locais de
difícil acesso, definindo-se sua frequência e duração. É imprescindível para que a sujeira não se acumule nesses
pontos, provocando condições irregulares (e as vezes inseguras).
Pintura dos ambientes:
O ambiente pintado gera uma maior satisfação para o usuário, impressiona outras pessoas, demonstra uma
transformação visual entre o antes e o depois do 5S, além de estimular a prática do asseio. Porém algumas

preocupações, como a eliminação de vazamentos, por exemplo, é fundamental, pois pouco tempo, após a pintura,
o ambiente retornará ao antigo padrão indesejado. Portanto a avaliação prévia associada à disponibilidade
financeira, serão consideradas para a efetivação da ação.
Em caso positivo, os ambientes deverão ser pintados em cores claras, buscando comprometer as pessoas
na busca e no ataque das fontes de sujeira, pois com a cor clara a sujeira é imediatamente detectada. Evitaremos
tinta fosca para facilitar a limpeza.
Resultados Esperados
Espera-se que com a implementação do projeto os problemas organizacionais da Etec, relacionados à
limpeza, organização e infraestrutura, reduzam em pelo menos 10%, em relação ao número das evidências
classificadas como regulares, insuficientes ou sem evidências, apontadas pelo Observatório Escolar em 2016. Com
isso espera-se também que equipamentos que não estiverem sendo utilizados pela unidade, e que estejam em
condições de uso, possam ser disponibilizados para outras unidades escolares fazendo com que o Centro Paula
Souza priorize e direcione os investimentos para os locais onde existam necessidades mais prioritárias.
Recursos Necessários
Aquisição de material didático
Cronograma
Etapas
1ª Definir quais ambientes
da escola passarão a
integrar o projeto 5S em
2017;

Datas
01/03/2017 a 10/03/2017

Responsável
Luciane Bento Bozzolo
Tridapali
Hermínio Candido
Rosana Emiko Ota Voss
Luciane Bento Bozzolo
Tridapali

2º lançamento do
programa de divulgação

3º Aplicar a planilha de
avaliação

01/03/2017 a 10/03/2017

13/03/2017 a 27/03/2017

Hermínio Candido
Rosana Emiko Ota Voss
Luciane Bento Bozzolo
Tridapali
Hermínio Candido
Rosana Emiko Ota Voss

4º Definir as metas para o
projeto 5S baseando-se
nos resultados da
aplicação da planilha:
“AVALIAÇÃO DA
QUALIDADE DO
AMBIENTE DE
TRABALHO”;
5ª Definir e planejar o
dia“D”, onde se aplica os
conceitos dos 3 primeiros
Sensos (Descarte,
Organização e Limpeza)
aprendidos;

Luciane Bento Bozzolo
Tridapali
28/03/2017 a 07/04/2017

Rosana Emiko Ota Voss

10/04/2017 a 21/04/2017

Luciane Bento Bozzolo
Tridapali
Hermínio Candido
Rosana Emiko Ota Voss
Luciane Bento Bozzolo
Tridapali

6ª Treinar e orientar todos
envolvidos no projeto
(alunos novos e veteranos,
professores e funcionários
nos conceitos do 5S;

24/04/2017 a 08/05/2017

6ª Treinar e orientar todos
envolvidos no projeto
(alunos novos e veteranos,
professores e funcionários
nos conceitos do 5S;

24/05/2017 a 26/05/2017

Hermínio Candido
Rosana Emiko Ota Voss
Luciane Bento Bozzolo
Tridapali

29/05/2017 a 06/06/2017
7ª Implementar o dia “D”.

8ª Após o Dia “D”, o
professor responsável pelo
projeto escolherá um dia
qualquer para a realização
da avaliação da eficácia do
dia“D”.
8ª Após o Dia “D”, o
professor responsável pelo
projeto escolherá um dia
qualquer para a realização
da avaliação da eficácia do
dia“D”.

Hermínio Candido

Hermínio Candido
Rosana Emiko Ota Voss
Luciane Bento Bozzolo
Tridapali
Hermínio Candido
Rosana Emiko Ota Voss
Luciane Bento Bozzolo
Tridapali

05/06/2017 a 19/06/2017

20/06/2017 a 30/06/2017

Hermínio Candido
Rosana Emiko Ota Voss
Luciane Bento Bozzolo
Tridapali
Hermínio Candido
Rosana Emiko Ota Voss

9ª Divulgar os resultados
nos murais, em banners
confeccionados, redes
sociais, site e etc;

10º Reforçar para todos os
setores da escola a respeito
da importância do 4º e do
5º Senso

Luciane Bento Bozzolo
Tridapali
03/07/2017 a 14/07/2017

07/07/2017 a 21/07/2017

Hermínio Candido
Rosana Emiko Ota Voss
Luciane Bento Bozzolo
Tridapali
Hermínio Candido
Rosana Emiko Ota Voss
Luciane Bento Bozzolo
Tridapali

Elaborar relatório final do
projeto

24/07/2017 a 28/07/2017

Hermínio Candido
Rosana Emiko Ota Voss

Metas associadas:
-> Elevar o índice do desempenho escolar em 30% em relação ao índice anterior

Projeto:

Projeto Biblioteca Ativa

Responsável(eis):

Rosiley Maria Arroyo Anhesini/Ednéia Chinellato

Data de Início:

01/02/2017

Data Final:

31/12/2017

Descrição:

EQUIPE:
ROSILEY MARIA ARROYO ANHESINI
EDNÉIA CHINELLATO
LUCIANE BENTO BOZZOLO

Apoio:
Direção, funcionários, professores e alunos
Resumo:
O Projeto Biblioteca Ativa irá proporcionar aos alunos, professores, um espaço para melhor
aprofundamento do processo ensino aprendizagem, através de atividades como roda de leitura, saraus, exposições,
entre outras atividades, pois permitirá que o espaço fique disponível a Comunidade escolar, abrangendo todos os
períodos . Incentivando a busca pelo conhecimento e aprofundamento, através da pesquisa e da produção,
melhorando o acesso a cultura e proporcionando um meio de propagação da mesma. Permitindo a mediação entre
o usuário e a informação.
Objetivo Geral
Esse projeto tem como objetivo melhorar o ambiente de estudo, proporcionando
atividades complementares ao processo de ensino aprendizagem, desenvolvendo o hábito e o prazer de leitura,
incentivando a busca e a produção e o uso da informação junto à comunidade escolar. Desenvolvendo o gosto
pela leitura, o prazer em utilizar a biblioteca, criando o hábito de pesquisa e consulta, com o objetivo de
complementar e aprofundar o estudo, bem como na produção de materiais próprios. Isso será possivel por ampliar
os horários disponiveis ao atendimento da comunidade escolar.
Justificativa:
Permitir que, na escola, haja um espaço de busca e aprofundamento no processo de ensino aprendizagem,
incentivando as atividades culturais/ação educativa, como sarau, exposições, roda de leitura, feira do livro, entre
outras atividades. Permitindo aos usuários a utilização dos espaços e do próprio acervo, oferecendo um espaço
agradável e atrativo destinado aos estudantes e professores da comunidade escolar.
Metodologia
Manter a biblioteca aberta disponibilizando a orientação necessária para o educando quanto ao uso de obras
disponíveis em seu acervo e quanto à utilização do Manual para Elaboração de Trabalhos.
Elabor cartazes de divulgação para estímular a leitura e a frequência a biblioteca.

Nós professores responáveis pelo projeto Biblioteca Ativa iremos realizar o atendimento aos usuários da
biblioteca, melhorando o ambiente para atrair os alunos. Propor aos alunos a produção de puff's confeccionados
com garrafas pet. As atividades propostas como encenação do livro Dom Quixote será possivel com o auxilio das
professoras responáveis, organizandoo estudo e a implantação da encenação, utilizando o espaço da Biblioteca. A
pesquisa sobre o desenvovlimento de talentos é buscar entre os alunos quais são seus talentos, o que eles sabem
fazer, como exemplo, tocar violão para a apresentação aos colegos, incentivando os outros alunos. Outro exemplo,
temos alunos que tem um talento para o desenho, uma exposição de seus trabalhos para que ele fale como
desenvolveu essa técnica, a a biblioteca sendo o espaço de divulgação. A homenagem aos professores é por ser
próximo ao dia do Professor, com isso valorizar a profissão e permitir que eles possam homenagear os professores.
Realizar visitas monitoradas, para que os alunos possam conhecer a organização da biblioteca, para isso será feito
uma atividade lúdica de gincana, com objetivo de procurar os livros com auxilio de pistas que permitirão o
conhecimento da biblioteca
Emissão dos dados da biblioteca no Sistema de Informações Gerenciais (SIG Biblioteca).
Profª Ednéia Chimelatto- Segunda: 17:30 às 22:30; Quinta: 17:30 às 22:30
Profª Rosiley Maria Arroyo Anhesini – Segunda:8:30 ás 11:30 e 12:30 as 17:30; Terça: 13:30 às 18:30 às 22:30;
Quarta: 13:30 às 18:30 e 19:30 às 22:30; Quinta – 11:30 às 17:30.
Resultados Esperados
Melhora e aumento da frequência dos alunos na Biblioteca, permitindo uma melhora no processo ensino
aprendizagem e maior integração entre os alunos nas atividades lúdicas propostas, como saraus, exposições, roda
de leitura, entre outras. Aumento de 20% na frequência para pesquisa em livros e do próprio acervo.
Cronograma
Etapas

Datas

Responsável

Levantamento das ações
para
implantação
do
Projeto Biblioteca Ativa

01/02/2017 a 15/02/2017

Rosiley Maria Arroyo
Anhesini
Ednéia Chinellato

Gincana para que os alunos
reconheçam e conheçam a

16/02/2017 a 28/02/2017

Rosiley Maria Arroyo
Anhesini

organização dos livros na
biblioteca

Ednéia Chinellato
Luciane B. Bozzolo
Tridapali
Rosiley Maria Arroyo
Anhesini

Implantação dos grupos
para roda de leitura

01/03/2017 a 15/03/2017
Ednéia Chinellato
Luciane B. Bozzolo
Tridapali

Reuniões
junto
aos
coordenadores
para
auxiliar os alunos nas
pesquisas e fechamento do
mês

Rosiley Maria Arroyo
Anhesini
16/03/2017 a 31/03/2017

Ednéia Chinellato
Luciane B. Bozzolo
Tridapali
Rosiley Maria Arroyo

Montagem do grupo para
encenação
de
livros
literários:
DOM
QUIXOTE

Anhesini
01/04/2017 a 15/04/2017
Ednéia Chinellato
Luciane B. Bozzolo
Tridapali

Análise e tabulação das
atividades desenvolvidas

16/04/2017 a 30/04/2017

Rosiley Maria Arroyo
Anhesini
Ednéia Chinellato

Trabalho
junto
aos
coordenadores sobre o
andamento e qualidade das
pesquisas

Rosiley Maria Arroyo
Anhesini
01/05/2017 a 15/05/2017
Ednéia Chinellato
Luciane B. Bozzolo
Tridapali

Rosiley Maria Arroyo
Anhesini
Apresentação e exposição
dos melhores trabalhos de
pesquisa

16/05/2017 a 31/05/2017

Ednéia Chinellato
Luciane B. Bozzolo
Tridapali
Rosiley Maria Arroyo
Anhesini

Concurso de resenhas de
livros.

01/06/2017 a 15/06/2017
Ednéia Chinellato
Luciane B. Bozzolo
Tridapali
Rosiley Maria Arroyo
Anhesini

Feira do livro - incentivo
aos alunos para a troca de
livros

16/06/2017 a 30/06/2017

Ednéia Chinellato
Luciane B. Bozzolo
Tridapali

01/07/2017 a 15/07/2017
Fechamento das atividades

Rosiley Maria Arroyo
Anhesini
Ednéia Chinellato
Rosiley Maria Arroyo
Anhesini

Preparação para encenação
de trechos de obras lidos na
roda da leitura

16/07/2017 a 31/07/2017

Ednéia Chinellato
Luciane B. Bozzolo
Tridapali

Preparação e adequação
das atividades para o
segundo semestre

01/08/2017 a 15/08/2017

Rosiley Maria Arroyo
Anhesini
Ednéia Chinellato

Luciane B. Bozzolo
Tridapali
Rosiley Maria Arroyo
Anhesini
Concurso de resenhas de
obras literárias

16/08/2017 a 31/08/2017

Ednéia Chinellato
Luciane B. Bozzolo
Tridapali
Rosiley Maria Arroyo
Anhesini

Palestra
sobre
obras
literárias proferida por
professores

01/09/2017 a 15/09/2017
Ednéia Chinellato
Luciane B. Bozzolo
Tridapali

Desenvolvimento
de
talentos – fazer uma
pesquisa com os alunos
sobre os talentos e montar
grupos para aprendizagem

Apresentação de talentos –
Sarau – Diversidades
culturais: Roda de viola,
apresentação de poesias,
etc.

Rosiley Maria Arroyo
Anhesini
16/09/2017 a 30/09/2017

Ednéia Chinellato
Luciane B. Bozzolo
Tridapali
Rosiley Maria Arroyo
Anhesini

01/10/2017 a 15/10/2017

Ednéia Chinellato
Luciane B. Bozzolo
Tridapali
Rosiley Maria Arroyo

Homenagem
aos
professores,
com
depoimentos e atividades
culturais

Anhesini
16/10/2017 a 31/10/2017

Ednéia Chinellato
Luciane B. Bozzolo
Tridapali

Feira do livro - incentivo
aos alunos para a troca de
livros e Campanhas para
doação de livros para
biblioteca

Expositor com livros de
que foram lidos pelos
alunos e os depoimentos
sobre eles.

Rosiley Maria Arroyo
Anhesini
01/11/2017 a 15/11/2017

Ednéia Chinellato
Luciane B. Bozzolo
Tridapali
Rosiley Maria Arroyo
Anhesini

16/11/2017 a 30/11/2017

Ednéia Chinellato
Luciane B. Bozzolo
Tridapali

Fechamento das atividades
e
reorganização
da
biblioteca

01/12/2017 a 31/12/2017

Rosiley Maria Arroyo
Anhesini
Ednéia Chinellato

Metas associadas:
-> Elevar o índice do desempenho escolar em 30% em relação ao índice anterior

Projeto:

Melhoramento Genético do Rebanho Bovino

Responsável(eis):

Vlademir Marangoni Filho

Data de Início:

01/02/2017

Data Final:

23/07/2017

Descrição:

EQUIPE:
Vlademir Marangoni Filho
Luiz Felipe Marques

Apoio:
Direção, funcionários, professores e alunos
Resumo:
Desenvolver habilidades e competências nos alunos da U. E., para planejamento e implantação de um
projeto de Inseminação Artificialmente em Tempo Fixo em 15 matrizes bovinas, fomentando o melhoramento
genético do rebanho da U.E. aplicando todas as ações de manejo dos animais bem como a manipulação dos
instrumentais e equipamentos utilizados, estabelecendo rotinas de ações e protocolos técnicos para a otimização e
êxito do projeto.
Objetivo Geral
ü

Investigar alternativas para incrementar o melhoramento genético e a produtividade de rebanhos bovinos de corte,
através da incrementação de técnicas artificiais de reprodução e avaliação de índices reprodutivos.

ü

Testar protocolos de inseminação artificial em tempo fixo em bovinos, utilizando o Cloprostenol sódico como
indutor de cio.

ü

Objetivo didático de oferecer aos alunos interessados em aprofundar os conhecimentos da técnica da inseminação
artificial em tempo fixo, e, do ponto de vista tecnológico otimizar os recursos e a estrutura existente na Unidade
Escolar para aperfeiçoar racial e geneticamente o rebanho, elevando no médio-longo prazo, os índices zootécnicos
e consequentemente a produtividade da atividade de exploração de bovinos.
Objetivos Específicos:

ü

Implantar protocolos de sincronização de estros em fêmeas bovinas de corte, realizados com fármacos a base de
Cloprostenol sódico avaliando a eficácia deste na indução de cio e na taxa de positividade gestacional pósinseminação artificial.

ü

Produzir animais melhorados geneticamente.
Justificativa:
O referido Projeto justifica-se tendo em vista:

1. A técnica da Inseminação Artificial contribuir de forma fundamental para a melhoria racial através do aporte
de material genético de alta qualidade no rebanho bovino da Unidade Escolar a baixos custos, elevando a
produtividade do rebanho;
2. Ser uma biotécnica relativamente moderna de reprodução;
3. Ter grande aceitação de participação no Projeto pelo corpo discente tornando-o excelente ferramenta didáticopedagógica;
4. Otimizar a utilização dos recursos físicos (currais, brete, equipamentos em geral, botijão de sêmen, aplicadores,
etc...) e toda a estrutura já existente, não onerando financeiramente a Unidade Escolar.
Metodologia
Metodologia Participativa. Ações conjuntas planejadas e desenvolvidas de forma articulada entre todos os
colaboradores do Projeto, estimulando o trabalho em equipe e implementando os detalhes necessários para
alcançar com sucesso as metas e os objetivos que este se propõe.
Atividades previstas:
1.Separação de quinze fêmeas bovinas nelore em idade de reprodução. - Realizar exames clínicos e laboratoriais
(brucelose e tuberculose) nos animais para avaliar as condições de sanidade dos mesmos.
2.Realizar cadastramento uterino através de toque retal e da utilização de aparelho de ultrassom.
3.Abrir fichas individuais para anotação de todas as atividades realizadas, bem como de intercorrências.
4.Observação de cios fisiológicos e induzidos artificialmente.
5.Inseminação artificial propriamente dita.
6.Exames de confirmação de prenhes.
7.Acompanhamento das gestações.
8.Acompanhamento dos partos.

9.Cuidados com recém-natos.
10.Avaliação do Projeto.
Resultados Esperados
1.Aprimorar geneticamente o rebanho bovino da ETEC João Jorge Geraissate para a aptidão de produção
de carne em médio-longo prazo, utilizando uma biotecnologia moderna de reprodução animal que agregará
conhecimentos técnicos aos alunos participantes.
2.Colaborar para o processo ensino-aprendizagem, contribuindo para elevar a qualidade de ensino
oferecida aos alunos.
3.Implementar na ETEC. João Jorge Geraissate uma biotecnologia moderna na área de reprodução animal;
4.Oferecer uma ferramenta didática de aprendizagem aos alunos da Unidade Escolar, importante para sua
futura atuação profissional;
5.Introduzir e incorporar material genético de alta qualidade no rebanho bovino da Unidade Escolar, a
baixos custos;
6. Otimizar a utilização dos recursos físicos e humanos já existentes na Unidade Escolar
Recursos Necessários
Recurso
Instrumentais e equipamentos (aplicador universal, pinça,
termômetro, cubas, papel toalha, tesoura, lâminas, bainhas
plásticas, botijão de nitrogênio, luvas de toque, pipetas
plásticas)
Equipamentos audiovisuais, currais, brete de contenção,
animais e pasto;
Fármacos utilizados no processo (antígenos de brucelose e
tuberculina), fármacos indutores de cio, fármacos para
tratamentos (anti-inflamatórios, antibióticos, analgésicos,
antissépticos);
Pranchetas, canetas, computador e demais recursos que se
fizerem necessários;

Valor estimado (R$)
200,00

0,00

500,00

0,00

Recursos humanos: 01 professor coordenador, 01 funcionário
e equipe de alunos;
Sêmen de nelore

0,00
600,00

TOTAL

1.300,00

Cronograma

Etapas
Seleção dos alunos
interessados em participar
do Projeto;
Elaboração e planejamento
das atividades;
Treinamento dos alunos
selecionados;
Seleção das matrizes
bovinas avaliando aspectos
raciais (ezoognosia) que
integrarão o Projeto;
Avaliação uterina das
matrizes

Exames clínicos e
laboratoriais dos animais;
Descarte de animais não
aptos a participar do
Projeto e seleção de novos
animais para reposição;
Treinamento dos alunos
participantes;
Início das atividades de
Inseminação Artificial nas
matrizes;
Avaliação Técnica dos
Protocolos Utilizados;
Avaliação dos resultados
alcançados;

Datas
01/02/2017 a 15/02/2017

Responsável
Vlademir Marangoni Filho

16/02/2017 a 28/02/2017

Vlademir Marangoni Filho

01/03/2017 a 09/03/2017
Vlademir Marangoni Filho

10/03/2017 a 17/03/2017

18/03/2017 a 24/03/2017

25/03/2017 a 31/03/2017
01/04/2017 a 07/04/2017

08/04/2017 a 14/04/2017
15/04/2017 a 30/06/2017

Vlademir Marangoni Filho
e Luiz Felipe Marques

Vlademir Marangoni Filho
e Luiz Felipe Marques
Vlademir Marangoni Filho
Vlademir Marangoni Filho
e Luiz Felipe Marques
Vlademir Marangoni Filho
Vlademir Marangoni Filho
e Luiz Felipe Marques

01/07/2017 a 07/07/2017
Vlademir Marangoni Filho
08/07/2017 a 14/07/2017

Vlademir Marangoni Filho

Avaliação das
Competências e
Habilidades desenvolvidas
pelos Alunos
Encerramento do projeto,
relatório final e
planejamento dos
protocolos técnicos e das
atividades para o segundo
semestre de 2017.

15/07/2017 a 18/07/2017
Vlademir Marangoni Filho

19/07/2017 a 31/07/2017

Vlademir Marangoni Filho

Metas associadas:
-> Elevar o índice do desempenho escolar em 30% em relação ao índice anterior

Projeto:

Responsável Local - Parceria entre o Centro Paula Souza e a Microsoft – 1º Semestre 2017

Responsável(eis):

César Alencar Assumpção

Data de Início:

14/03/2017

Data Final:

23/07/2017

Descrição:

EQUIPE:
César Alencar Assumpção
Apoio:
Direção, funcionários, professores e alunos

Resumo:
Este projeto está diretamente vinculado ao Projeto: “Parceria entre o Centro Paula Souza e a Microsoft
2017”, que tem como responsável o Prof. Me Luiz Henrique Biazotto, e encontra-se devidamente registrado no
SAEP. A parceria entre o Centro Paula Sousa e a Microsoft proporciona aos estudantes e professores das Escolas
Técnicas (Etecs) e das Faculdades de Tecnologia (Fatecs) uma conta de e-mail com os seguintes benefícios: -

Acesso ao programa Microsoft Imagine, que provê download gratuito dos produtos de desenvolvimento da
Microsoft como sistemas operacionais e ambientes de desenvolvimento Microsoft para utilização pessoal,
facilitando assim o processo de ensino-aprendizagem, uma vez que grande parte dos softwares disponíveis, são
utilizados como ferramentas de apoio nas matrizes curriculares de várias Habilitações Técnicas oferecidas pelo
Centro Paula Souza. - A parceria também oferece licenças para instalação de softwares nos laboratórios de
informática das unidades de ensino através do MSDNA, proporcionando redução de custos na compra de licenças
de softwares. - Serviços on-line do Office 365: oferece o Office Web Apps, onde é possível criar e editar
documentos do MS Word, Excel, PowerPoint e OneNote de qualquer computador conectado à internet. - Disco
virtual OneDrive: permite a edição, armazenamento e compartilhamento de documentos diretamente na web e
possibilita a sincronização das informações entre diversos computadores e a “nuvem” eliminando assim a
necessidade de se usar o pen-drive para armazenar arquivos entre e vários outros recursos como calendário,
sincronizador de arquivos e comunicador instantâneo. - 5 licenças do Office (Word, Excel e Power Point) para ser
instalado em computadores pessoais e mais 5 licenças para ser instalado em dispositivos móveis. O presente
projeto irá viabilizar os benefícios contidos na parceria através de uma gestão que garanta, aos alunos e
professores, acesso aos benefícios oferecidos pela parceria e oriente todos quanto a correta utilização dessas
ferramentas, com o intuito de que as mesmas sejam aplicadas como uma tecnologia de auxílio no processo de
ensino-aprendizagem.
Objetivo Geral
O presente projeto tem como foco principal os seguintes objetivos:
- Prover acesso aos benefícios oferecidos pelo convênio firmado entre o Centro Paula Souza e a Microsoft.
- Desenvolver material de divulgação do projeto.
- Divulgar o projeto na Unidade Escolar e nas salas descentralizadas.
- Orientar professores e alunos, através de capacitações e treinamentos quanto à correta utilização das ferramentas
oferecidas.
- Possibilitar um meio de comunicação direta com professores, alunos matriculados e egressos, envolvidos no
projeto.
- Fazer a gestão dos downloads de software, bem como o acompanhamento de sua utilização por escolas,
professores e alunos e os benefícios alcançados na utilização dos mesmos.

- Garantir o uso dos e-mails institucionais por professores, alunos e funcionários da Unidade Escolar.
- Fomentar o uso do Microsoft Imagine pelos alunos e professores da unidade.
Justificativa:
Essa parceria oferece para professores e alunos diversos benefícios como: acesso a produtos de desenvolvimento
originais da Microsoft através do programa Microsoft Imagine, acesso ao pacote de serviços em nuvem, Office
365 e OneDrive, com o e-mail institucional é possível instalar em até 5 dispositivos móveis e 5 equipamentos o
pacote office 365 e o Skype for business, além de programas de treinamento e capacitação para correta utilização
das ferramentas oferecidas. Também é oferecido as licenças por volume para utilização gratuita de softwares da
Microsoft nos Laboratórios das Unidades do Centro Paula Souza, estima-se também, uma redução de custos
quanto à compra desses softwares, uma vez que vários deles são utilizados no processo de ensino-aprendizagem.
Todos os produtos disponibilizados pela parceria, e utilizados em laboratório nas unidades, estão também
disponíveis aos alunos, o que garante a continuidade do aprendizado fora do ambiente escolar, uma vez que os
mesmos podem instalar esses produtos em seus computadores pessoais.
O acesso aos benefícios da parceria, depende a criação e uma conta de e-mails, para alunos e professores, o que
possibilita uma comunicação rápida entre todos os envolvidos no projeto, facilitando ações de divulgação,
orientação e suporte. A conta de e-mail serve como um passaporte para acessar inúmeros benefícios oferecidos
pelo projeto de parceria entre o Centro Paula Souza e a Microsoft.

Metodologia
Para a execução das atividades previstas, o projeto conta com uma organização composta por três níveis de
responsabilidades formadas pela Equipe Administrativa, Equipe Operacional e Equipe de Responsáveis Locais.
Os itens elencados a seguir representam a atividade diária de cada representante local, e descreverá as suas
responsabilidades.
- Representar a parceria do projeto junto à sua unidade.
- Acessar diariamente o e-mail local.ueXX@etec.sp.gov.br, onde XX representa o número de sua Etec.

- Orientar os alunos ingressantes e veteranos sobre a existência do projeto, divulgar seus benefícios e incentivar o
uso dos recursos;
- Ajudar os alunos e professores no processo de recuperação de senhas de acesso aos recursos da parceria e suporte
a utilização dos recursos.
- Gerencia as solicitações e incentivar o uso da conta de e-mail e dos recursos oferecidos pela parceria.
- Confere, consolida e envia/recebe relatórios.
- Gerencia a criação das contas no SYSMAIL, independentemente se as mesmas foram criadas automaticamente
pelo NSA nas Etecs, SIGA nas Fatecs ou de forma manual pelo SYSMAIL;
- Orienta e dá suporte aos alunos e professores das Etecs no uso da conta de e-mail e seus benefícios.
- Emite relatórios de ocorrências e resultados à Equipe Administrativa.
- Organiza e dá treinamento a alunos, professores e funcionários enviando evidências dos treinamentos para a
equipe operacional do projeto através do SYSMAIL.
- Participação em eventos e treinamentos oferecidos pelos organizadores do projeto agindo como multiplicador
em sua unidade.
- Elaborar relatórios quando solicitado pelo Gestor/Coordenador do projeto ou da equipe operacional.
- Cumprir os prazos estipulados pela equipe operacional/Gestor do Projeto.
- Desenvolver material de divulgação.
- Divulgar o projeto na Unidade Escolar.
- Atender as solicitações da equipe operacional dentro do prazo estipulado.
- Manter as informações do SYSMAIL atualizadas.
Resultados Esperados

- Fomentar e garantir a qualidade e agilidade na comunicação entre a Equipe Operacional, a Administração
Central, Alunos e Professoras da Unidade.
- Aumentar em 30% a disponibilização dos benefícios providos pela parceria, garantindo a participação de todas
as UEs do Centro Paula Souza.
- Aumentar em 30% a utilização dos recursos disponibilizados na nuvem OneDrive.
- Aumentar em 30% o download dos softwares disponibilizados, no processo de ensino-aprendizagem (Microsoft
Imagine).
- Garantir em 100% a criação das contas de acesso aos benefícios da parceria.
- Garantir em 100% a disponibilização de informações sobre o projeto, bem como tutoriais e manuais, através do
desenvolvimento do Site do Projeto. (www.etec.sp.gov.br)
Cronograma
Etapas
Apresentação do Projeto
para a comunidade (pais e
mestres) e para as salas de
1°ano/semestre de forma
adequada à realidade da
Etec.
Divulgar o projeto para
todas as salas de 2°
ano/semestre,
3°
ano/semestre e 4° semestre
quando houver.
Auxiliar o aluno no
processo de ativação do email @etec.sp.gov.br, do
Microsoft
Imagine,
e
quando necessário solicitar
a redefinição da senha.
Atendimentos aos alunos e
professores
para
esclarecimento de dúvidas,
acompanhamento do uso

Datas

Responsável
César Alencar Assumpção

09/03/2017 a 17/03/2017

César Alencar Assumpção
18/03/2017 a 31/03/2017

César Alencar Assumpção
01/04/2017 a 15/04/2017

César Alencar Assumpção
16/04/2017 a 30/04/2017

dos softwares oferecidos
pela parceria.
Acessar diariamente o email
local.euXX@etec.sp.gov.br
e divulgar as novidades do
projeto na comunidade
escolar. (XX refere-se ao
número da unidade)
Divulgar o projeto para
todos os alunos, professores
e funcionários da Unidade e
de
suas
classes
descentralizadas
quando
houver.
Garantir que todos os
funcionários, professores e
alunos tenham acesso ao email
institucional
e
informar a eles os seus
benefícios.
Realizar treinamentos na
Unidade sobre a utilização
do e-mail institucional,
incentivar o seu uso.
Elaboração e entrega dos
relatórios semestrais.

César Alencar Assumpção
01/05/2017 a 15/05/2017

César Alencar Assumpção
16/05/2017 a 31/05/2017

César Alencar Assumpção
01/06/2017 a 15/06/2017

César Alencar Assumpção
16/06/2017 a 30/06/2017
César Alencar Assumpção
01/07/2017 a 23/07/2017

Metas associadas:
-> Elevar o índice do desempenho escolar em 30% em relação ao índice anterior

Projeto:

PROJETO ETEC EM EVIDÊNCIA

Responsável(eis):

MARLI PARRA ASATO E EQUIPE

Data de Início:

01/02/2017

Data Final:

31/12/2017

Descrição:

PROJETO ETEC EM EVIDÊNCIA
Objetivo:
O objetivo do projeto é divulgar a Etec João Jorge Geraissate junto à comunidade externa: Órgãos Públicos,
Instituições, Empresas e Comércio.
Justificativa:
Esse projeto faz-se necessário para que as comunidades externas tenham conhecimento do potencial da
Etec João Jorge Geraissate e dos Cursos Técnicos que a mesma oferece, percebemos que necessitamos de tornar
nossa comunicação mais eficiente.
Metodologia:
A equipe composta por: Marli Parra Asato, Marly Carvalho do Nascimento, Rita de Cássia Moreira da
Silva Lima e Cleia Alessandra Thomaz Alves com apoio dos Professores, Funcionários e alunos elaborou o
Calendário de Eventos que serão realizados no decorrer do ano de 2017, que terá a finalidade de divulgar a ETEC
de Penápolis e todos os cursos oferecidos. Será realizado ampla divulgação dos eventos através dos meios de
comunicação: TV, Rádios, Jornais, Redes Sociais, convites.

Calendário de Eventos
Aniversário da Etec
Solenidade de Homenagem
Prefeito que Criou a Etec
Festa Junina
Porco no Tacho

Data
13 de Abril
ao 13 de Abril
22 de Junho
20 de Agosto

Resultados Esperados:
Mostrar para a comunidade de Penápolis e região que no Município existe uma Etec que tem como objetivo
principal a formação de Profissionais, que oferecemos Ensino Técnico Público de qualidade, formando
profissionais preparados para o mundo do trabalho, atendendo as necessidades e exigências do mercado.
Esperamos atrair um número maior de candidatos, com o perfil na área, inscritos no Processo Seletivo
Vestibulinho, com isso aumentar o índice de relação candidato vaga.
Metas associadas:
-> Melhorar a ''visibilidade'' da U.E. perante a comunidade

Projeto:

PROJETO REFORMA DE PASTAGEM 2016-2017

Responsável(eis):

Luis Felipe M. Lima, Cooperativa e professores área técnica

Data de Início:

06/02/2017

Data Final:

29/12/2017

Descrição:

PROJETO REFORMA DE PASTAGEM 2016-2017

INTRODUÇÃO
A Unidade Escolar possui cursos de formação técnica, onde o curso de Técnico em Agropecuária
sempre foi e continua sendo, o ponto forte em demanda de alunos. A Unidade possui diversos
setores produtivos, onde o setor de gado de corte se destaca devido a demanda do mercado por
profissionais com aptidões na pecuária bovina, além do setor ser o projeto que mais arrecada
receitas na Unidade, sendo em média de 60 a 70 % de toda arrecadação da fazenda da Unidade,
junto a Cooperativa Escola.
Dentre os pilares do sucesso da pecuária, onde a genética, manejo, adoção de tecnologias e
nutrição, este último se faz de suma importância pois diz respeito diretamente a alimentação dos
animais. Se tratando de nutrição, a pastagem é o alimento mais barato e de fácil acesso aos animais,
sendo de importância ímpar a cadeia produtiva, nutritiva e nos custos de produção da pecuária
bovina.
Este projeto diz respeito a melhoria e reforma de pastagem, de maneira a aumentar a disponibilidade
de pasto aos bovinos de corte da Unidade, principalmente relacionado a aspectos como rotação de
pastos e oferta de alimentos de qualidade no período de seca. É pretendido de maneira eficaz e
objetivando baixos custos de produção, destacando poucas operações no preparo do solo, a
formação do pasto onde sempre foi conduzido o plantio de milho e sorgo, e se encontra em descanso
há dois anos. A área do pasto é de 36,00 hectares proporcionando assim, se formado, uma grande
oferta de pastagem ao rebanho bovino.

OBJETIVO GERAL
Formação de 36 hectares de pastagem na antiga área destinada a lavouras, utilizando de operações
mínima de preparo de solo.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS
✓ Proporcionar maior oferta de pastagem ao rebanho bovino no período de seca;
✓ Melhoria na nutrição do rebanho bovino;
✓ Maior qualidade e bem estar dos bovinos;
✓ Economia com nutrição animal no período de baixa oferta de alimento.

JUSTIFICATIVA
O projeto justifica-se na melhoria da pastagem geral da Unidade, oferecendo maior disponibilidade de
alimento ao rebanho bovino de corte, acima de tudo nos períodos de baixa oferta de pastagem. Com
ênfase em mínimas operações de preparo de solo, visando a não geração de altos custos de
produção e oneração do caixa a Cooperativa Escola.

Com a formação de 36 hectares de pastagem, também os outros pastos já formados, podem ter
maiores períodos de descanso e recuperação, promovendo assim um eficaz processo de rotação de
pastagens.
Além de tudo é pensado na qualidade do rebanho bovino, no âmbito nutritivo, principalmente nos
períodos de seca, onde há baixas ofertas de alimentos diante de baixas temperaturas e
precipitações; evitando assim mal estar dos animais e problemas nutritivos que podem levar a morte
dos animais mais debilitados na seca.

METODOLOGIA
Pretende-se utilizar de poucas operações de preparo de solo para formação da pastagem na área.
Sendo mais precisamente de uma gradagem pesada seguida de uma niveladora, antecedendo o
plantio.
A área permanecerá em descanso a partir do dia 20 de outubro de 2016, estando a disponibilidade
do início do preparo de solo no local. É ressaltado que, o preparo do solo e plantio da cultura de
milho da Unidade, será a prioridade de atenção imediata nas operações. Posteriormente a conclusão
do plantio do milho anual 2016-2017, haverá a total disponibilidade do início dos trabalhos na
formação de pastagem na área citada.
A semeadura será conforme as recomendações do vendedor das sementes, com preferência na
adoção de variedades de maior rústica, como as gramíneas do gênero Brachiaria.
Após formada a pastagem, objetiva-se manter a área como um “refúgio” no início da época de seca,
fornecendo assim alimento de qualidade ao rebanho bovino. Diante disto, visa-se uma seleção no
rebanho bovino, onde animais com maiores necessidades nutricionais, sejam estes de maior idade,
vacas paridas ou prenhes, venham a dispor da pastagem formada, evitando assim significativamente
o risco de percas relacionadas a baixa oferta de alimentos fibrosos, como a pastagem.

Para auxílio na explicação da metodologia do projeto, um cronograma de atividades e metas foi
criado, assim como ilustra a figura 01.

Figura 01: Cronograma de atividades e meta do projeto

O início das operações na área se fará posteriormente ao término das operações de plantio de milho
na Unidade, tendo como prioridade a conclusão das operações destinadas a lavouras, permitindo
assim total concentração das horas de trabalho na execução do projeto.

RECURSOS NECESSÁRIOS
Como já explicado, o projeto tem como base em sua execução e implantação, utilizar de poucas
operações de preparo de solo , resultando assim em menores custos e ônus a Cooperativa Escola.
Porém ainda assim, alguns recursos serão necessários a implantação do projeto, diante de recursos
totais como em uma propriedade privada, e outro na realidade da Cooperativa Escola, como ilustrado
de maneira orçada nas Figura 02 e 03 respectivamente.
Figura 02: Recursos necessários a implantação do projeto, propriedade privada

Custos totais orçados, contabilizando custos como horas máquina e horas homem, custos os quais
não onerarão o caixa da Cooperativa Escola.

Figura 03: Recursos necessários a implantação do projeto, Cooperativa Escola

Em relação aos custos de implantação relativos a Cooperativa Escola, estes se fazem diretamente
aos insumos, sendo sementes e combustível.
É necessária uma observação em relação a adubação de plantio e cobertura. Estes insumos não
foram listados nos custos de produção, porém objetiva-se mediante reunião com a equipe técnica e
da Cooperativa, a conclusão de se fazer ou não as adubações. Para maiores análises um
levantamento do estoque de adubo da Unidade foi executado e será ilustrado na Figura 04.
Figura 04: Estoque de adubo da Unidade

Em relação a adubação de plantio no projeto, objetiva-se se assim decidido, a utilização do adubo
“Super Simples”, como fonte fosforada, pois o adubo 8-28-16, será destinado ao plantio da cultura de
milho da Unidade. Sendo assim na utilização de adubação de plantio com Super Simples, mediante o
estoque do adubo, uma adubação com 237,5 kg do adubo por hectare será possível, dividindo o
estoque de adubo pela área destinada, resultando assim em uma adubação de 42,75 kg de fósforo
por hectare.
Em relação a adubação de cobertura, sugere-se a utilização da adubação nitrogenada com ureia com
45% de Nitrogênio, diante da alta disponibilidade do adubo no estoque da Unidade; se diante da
primeira adubação de cobertura, utilizar de 30kg de nitrogênio por hectare, serão necessários assim
1080 kg de nitrogênio na área total, sendo assim 2400 kg de ureia, ou ainda 67 kg por hectare.
Outra observação se faz ao controle de plantas invasoras no projeto, devido a área estar a mais de
03 (três) anos sem receber operações de solo e estar somente recebendo o desfrute de bovinos
onde o pisoteio é inevitável, acredita-se que haverá alta incidência de plantas invasoras,
posteriormente a instalação do projeto. Para que não haja danos relativos mediante a incidência de
plantas invasoras, sugere-se na semeadura a utilização recomendada de sementes por hectare,
visando assim maior formação da gramínea dificultando assim a incidência de plantas invasoras.

Também sugere-se utilizar de adubação de plantio e cobertura, diante da melhor formação da
gramínea. Não é descartada ainda a utilização de herbicida seletivo a pastagem caso os danos das
invasoras se tornem expressivos, tal operação se fará diante do estudo de danos e disponibilidade de
recursos da Cooperativa Escola no período devido do projeto.

RESULTADOS ESPERADOS
Espera-se com a implantação do projeto, uma maior oferta de pastagem ao rebanho bovino da
Unidade, com baixa oneração do caixa da Cooperativa Escola. Também é esperado que com a
implantação do projeto, os outros pastos da Unidade estejam em melhores condições de
conservação, devido a rotação de pastagens executada, graças ao novo pasto formado, evitando
assim pisoteio e ocupações excessivas.

É visto que o projeto pode auxiliar em uma melhor qualidade sanitária e de estado corporal do
rebanho bovino, principalmente no período de baixa oferta de pastagem, na seca.
Consequentemente a Unidade terá bovinos com maior qualidade nutritiva, resultando também como
consequência em resistência a doenças, bons índices reprodutivos, e riscos menores de percas.
.

ANEXOS

Anexo 01: Foto atual da área destinada ao projeto

Anexo 02: Foto atual da Área destinada ao projeto

Anexo 03: Foto atual da área destinada ao projeto, atenção especial na baixa oferta de pastagem

CONCLUSÃO
Conclui-se o projeto no anseio do entendimento e estudo de todos envolvidos, mediante a razão de
maior qualidade nutritiva ao rebanho bovino da Unidade e da pastagem já implantada atualmente,
possibilitando com maior oferta de alimento, a possibilidade de uma eficaz rotação de pastagens.
Além de tudo, o projeto é visado na melhoria da qualidade da nutrição do rebanho bovino de corte
atual, levando-se em consideração baixos custos de produção.

Penápolis 28 de março de 2017

GRATO
LUÍS FELIPE MARQUES LIMA- SUPERVISOR DE GESTÃO RURAL

Metas associadas:

Projeto:

PLANEJAMENTO LAVOURA MILHO 2016-2017

Responsável(eis):

Luis Felipe M. Lima, Cooperativa e professores área técnica

Data de Início:

06/02/2017

Data Final:

29/12/2017

Descrição:

PLANEJAMENTO LAVOURA MILHO 2016-2017

INTRODUÇÃO
A Unidade Escolar possui cursos de formação técnica, onde o curso de Técnico em Agropecuária sempre foi e
continua sendo, o ponto forte em demanda de alunos. Visando sempre a qualificação técnica do aluno e também
fortalecimento financeiro da Cooperativa Escola, a Unidade se dispõe anualmente a promover o cultivo de culturas
anuais como o milho, objetivando a qualidade da didática frente a prática, manutenção dos setores pecuários
através de rações e silagem e comercialização de excedentes. Envolvendo assim toda comunidade Escolar, e a
interdisciplinaridade no decorrer do projeto.
OBJETIVO GERAL
Desenvolvimento do projeto da cultura de milho com início no ano de 2016 e término do ciclo no ano 2017, na
área de 14 hectares.
OBJETIVOS ESPECÍFICOS
ü Promover através da cultura, material didático aos alunos;
ü Produção de milho em grão para suprimento de demanda interna, que se baseia em 1200 sacos por anos;
ü Produção de silagem para manutenção de setores como confinamento bovino e ovinocultura;
ü Comercialização de excedentes, gerando recursos financeiros a Cooperativa Escola.
METODOLOGIA
O planejamento da área a ser cultivada e variedades, além dos tratos culturais se faz em reunião com o corpo
técnico da Unidade; visando sempre o consenso e relação direta com os objetivos de Cooperativa Escola e Gestão
pedagógica.
Em relação à safra 2016-2017, será plantada uma área de 14 hectares de milho, da variedade Dekalb 390 Pró 2,
onde tal material apontou grande adaptação e boa produtividade na lavoura 2015-2016 da unidade, atingindo
índices produtivos de 130 sacos por hectare.

O plantio será executado da maneira convencional, sendo basicamente nas operações de preparo de solo utilizando
grade, subsolador, calagem através da calcareadeira, grade niveladora, plantio, adubação de cobertura, aplicação
de herbicida seletivo e colheita para silagem e também para grãos sucessivamente.
Com relação as necessidades relacionadas a adubação e calagem, serão obedecidos os critérios conforme
recomendação de técnicos e Engenheiros agrônomos, mediante aos resultados de análise de solo.
No que diz respeito a colheita, recomenda-se uma reunião com o corpo técnico e diretivo da Unidade para resultar
na área a ser destinada a silagem e na área destinada a milho em grão. Mediante ao planejamento desenvolvido
pelo Supervisor de Gestão Rural, é visto que a demanda em silagem em toneladas deve ser em média de 150
toneladas para 2017. E a demanda de milho em grão deve ser entre 1200 a 1250 sacos, não relacionando assim, a
hipótese de ganho de ração pronta pelo Centro Paula Souza, vindo de “pregões”.
Se os índices de produção obedecerem padrões mínimos de 30 toneladas de massa por hectare para silagem e 130
sacos por hectare em relação ao milho em grão, chega-se à conclusão, que para silagem, não deve-se colher uma
área inferior a 5 (cinco) hectares, consequentemente restarão 9 (nove) hectares destinados a colheita de milho em
grão. Caso a Unidade tenha confirmação de recebimento de insumos (principalmente rações), de pregão, pode-se
efetuar a venda do excedente do milho em grão armazenado.
CRONOGRAMA
Figura 01:Cronograma área destinada a silagem

Figura 02:Cronograma área destinada a milho em grão

CUSTOS DE PRODUÇÃO
O planejamento dos custos de produção, é algo indispensável em qualquer atividade dos mais variados ramos de
atuação. Este possibilita ao produtor antever problemas e analisar métodos de viabilidade, produção e
comercialização de seu produto.
Ressalta-se que a metodologia utilizada para o planejamento dos custos de produção se faz primeiramente as
características e necessidades de insumos para a produção de silagem, como para milho em grão.
Foi utilizada a metodologia apelidada na administração de “pessimismo no custeio”, ou seja, na utilização dos
insumos, é utilizado um pequeno percentual acima do real, evitando assim maiores surpresas no processo
produtivo, visando que o produto final saia com o custo o mais perto ou abaixo possível do orçado. É ressaltado
que embora por meio de estudos meteorológicos, a possibilidade real de prever as intempéries, como chuvas
durante o ciclo da cultura, é algo a observar frequentemente no âmbito da produtividade e também no cronograma
de produção.
Os custos de produção orçados, abaixo se faz com a metodologia que vem sendo utilizada nos anos anteriores pelo
Gestor Rural, e também com os reais preços dos os insumos já adquiridos. No âmbito da produtividade, as
expectativas de produção foram levadas em consideração para realização do cálculo, assim como mostram as
figuras 03 e 04.
Figura 03: Custos orçados produção lavoura de milho grão em 9 hectares

Figura 04: Custos orçados produção lavoura de milho para silagem em 5 hectares
EXIGÊNCIAS DA CULTURA
AGROCLIMÁTICA

·

Exigência de temperaturas altas no verão, temperaturas menores de
nulo;

·

Temperatura média ideal no ciclo: de 25 a 35 ° C;

·

Temperatura noturna ideal: até 30 º C;

10 ° C, o desenvolvimento é quase

PRECIPITAÇÃO
·
·

Exigência mínima no ciclo: de 350 a 550 mm;
O período de máxima exigência de água pelo milho é na fase do embonecamento ou um pouco depois dele, por
isso, déficits de água que ocorrem nesse período são os que provocam maiores reduções de produtividade;
Fonte: Embrapa 2004

NUTRICIONAIS
Para atender as necessidades nutricionais da cultura do milho, primeiramente faz-se a análise do solo onde a cultura
será inserida para ter ciência do que o solo pode oferecer a cultura, posteriormente compara-se os resultados da
analise com as exigências nutricionais da cultura, onde é utilizado o Boletim Técnico 100, do IAC.
Figura 05: Dados análise de solo onde será inserido a cultura do milho
Figura 06:Exigências nutricionais do milho na adubação de plantio, segundo Boletim técnico 100.
Observação: produtividade esperada de 100 a 133 sacos por hectare para grão.
Figura 07:Exigências nutricionais do milho na adubação de cobertura, segundo Boletim técnico 100.
Os adubos químicos formulados que a Unidade possui são estes:
·

Adubo plantio 8-28-16 :106 sacos de 50 kg;

·

Adubo Plantio fosforado Super Simples:213 sacos de 50 kg;

·

Adubo cobertura 20-05-20 :126 sacos de 50 kg

·

Adubo nitrogenado, uréia: 280 sacos de 50 kg
LOCALIZAÇÃO DA LAVOURA
As lavouras estarão situadas em duas áreas distintas, somando assim 14 hectares de área destinada a produção de
milho, sendo 9 hectares para em grãos e 05 hectares para silagem.
A localização da Unidade se faz em -21.340758, -50.024245.Municipio de Penápolis, estado de São Paulo, Brasil.
Figura 08: Localização da lavoura de milho na Unidade
Figura 09: Localização da lavoura de milho na Unidade
ANEXOS
Anexo 01: histórico bianual de temperaturas, fonte Hermínio Candido
Anexo 02: Histórico pluviométrico na Unidade, anos 2014 e 2015. Fonte Hermínio Candido, gráficos, Luís Felipe

Anexo 03: histórico pluviométrico na Unidade, anos de 2014 a 2016 ainda vigente. Fonte Hermínio Candido,
tabela Luís Felipe

CONCLUSÃO
Diante da adaptação e continuidade do planejamento da cultura de milho na Unidade, é possível afirmar que com
as condições climáticas favoráveis e união de toda Comunidade Escolar no projeto, este, tem excelentes índices
para tornar seus resultados produtivos e pedagógicos, ainda maiores que os anos anteriores. A Unidade possui
área, clima, e recursos para o sucesso do projeto.
É objetivado na conclusão deste projeto, que na próxima safra, ocorra sistematicamente a implantação do plantio
direto da cultura de milho, sendo antecipado pela utilização de leguminosas na futura área destinada a cultura de
milho. Para isto, é recomendado reuniões de planejamento já após o termino da colheita da safra 2016-2017,
visando assim agregação de valores pedagógicos a Unidade.
GRATO
LUÍS FELIPE MARQUES LIMA- SUPERVSOR DE GESTÃO RURAL
Metas associadas:
-> Desenvolvimento Interdisciplinar de Projetos Produtivos e Pedagógicos

Projeto:

Planejamento do Setor de Aves de Postura 2017

Responsável(eis):

Luis Felipe M. Lima, Cooperativa e professores área técnica

Data de Início:

06/02/2017

Data Final:

29/12/2017

Descrição:

LANEJAMENTO SETOR AVES POSTURA 2017
Unidade: Etec João Jorge Geraissate
RESUMO DO PROJETO

Projeto voltado para a prática e criação de aves de postura, com plantel de 400 aves, levando –se em
consideração aspectos básicos ao aprendizado discente, tais como manejo, reprodução, sanidade,
alimentação, métodos profiláticos, estruturas e uso de tecnologia, e bem estar animal.
Objetivos
Objetivos Gerais:
•

Melhorar e estimular continuamente a participação dos alunos da U.E. com uso de novas tecnologias;

•

Demonstrar aos alunos, as etapas, métodos, práticas e tecnologias utilizadas na avicultura,
envolvendo o maior número de alunos possíveis no funcionamento do projeto;

•

Cumprimento do planejamento da Cooperativa-Escola, frente ao setor;
Objetivos específicos:

•

Elaborar práticas de manejo, aliados a teoria ministrada em sala de aula para efetivo cumprimento das
bases tecnológicas contidas no Plano de Curso e desenvolvimento da disciplina da matriz curricular;

•

Trazer ao conhecimento de toda Comunidade Escolar, a utilização de boas práticas de manejo e de
bem-estar-animal, bem como as novas tendências tecnológicas da avicultura de postura;

•

Orientar a Comunidade –Escolar quanto a importância e utilização de métodos de controle, como
produção, mortalidade, produtividade, custos de produção e comercialização;

•

Produzir ovos para comercialização e utilização em alimentos e derivados na U.E.;

•

Municiar a Cooperativa –Escola de recursos, para o seu equilíbrio financeiro e retorno na melhoria da
qualidade de estruturas e práticas aos alunos;

•

Agregar novas tecnologias ao setor, como a criação de aves no modo semi-intensivo, com acesso a
piquete;
Justificativa

A Unidade Escolar mantém cursos na área da agropecuária, com disciplinas específicas quanto á
avicultura de postura. A avicultura de postura é uma prática de suma importância na cultura nacional e
também relacionado ao aspecto financeiro, com grande participação no Produto Interno Bruto (PIB),
onde o agronegócio em 2014 representava entre 22,0% e 23,0% do PIB total da economia brasileira,
com cerca de R$ 1,1 trilhão. As atividades agrícolas representavam 70% e a pecuária, cerca de 30%
do valor produzido no ano; sendo assim, trazer aos alunos conhecimentos da boa realização das
práticas de manejo, alimentação, reprodução, e comercialização na prática, é de suma importância a
U.E. e também à futura economia nacional.
O alunos com o envolvimento no projeto de aves de postura, poderão assim adquirir conhecimentos
práticos e experimentais da rotina do setor, agregando competências essenciais a sua formação
técnica. Tal razão, justifica entre outras, a existência do setor na Unidade, visando sempre municiar os
alunos ao envolvimento e conhecimento de atividades especificas da avicultura de postura; aliado
também ao melhoramento e evolução do setor e decorrente geração de recursos a Cooperativa Escola.
O projeto de avicultura de postura, além de visar á didática como alvo principal, ainda pode oferecer
boa fonte de recursos à Cooperativa –Escola, pois no último ano (2015) o projeto foi responsável por
R$ 6.093,15 de receita à Cooperativa Escola, diante da comercialização de ovos, e neste ano vigente
,2016, o setor já teve receita anual de R$ 12.000,00 até o mês de setembro ; munindo assim a
Cooperativa –Escola de recursos necessários para o seu bom funcionamento financeiro e investimento
em tecnologias e infraestrutura de seus projetos.
Metodologia
Os principais métodos utilizados para o bom funcionamento do projeto, se baseiam no envolvimento
da Comunidade frente ás praticas decorrentes da prática da avicultura de postura. Contando com a
explanação teórica em sala de aula, e com a utilização do explanado no laboratório prático do setor de
avicultura de postura, o aluno irá adquirindo conhecimentos necessários para exercer as atividades do
projeto também em horário extra aula, contando assim com o auxílio e acompanhamento de
professores e funcionário sempre que necessário. Sendo assim alunos envolvidos no projeto,
executarão as atividades e práticas diárias, como higienização, arraçoamento entre outros, no
acompanhamento de um professor ou funcionário responsável os orientando da maneira correta e
razão da execução de tais.

Reuniões frequentes de análise de resultados e planejamento com a equipe técnica da Unidade
(funcionários, professores e Direção), estarão sendo realizadas visando consenso e estudo sobre as
tecnologias e práticas mais viáveis a execução do projeto, análise de mercado, demanda interna,
comercialização e atendimento as metas orçamentárias da Cooperativa Escola.

Resultado esperado
Espera-se que ocorra uma melhoria no processo ensino-aprendizagem, levando o aluno a adquirir as
competências almejadas nas disciplinas envolvidas nesse projeto e a produção de recursos diante da
avicultura de postura, a munição da Cooperativa Escola dos tais. Assim os resultados estão
completamente ligados as metas da Cooperativa Escola.
O envolvimento da Comunidade Escolar no projeto, a capacitação dos alunos visando a formação de
profissionais competentes e ainda, o abastecimento da demanda interna de ovos e derivados, são os
resultados mínimos esperados ao final do ciclo do projeto. Aliando sempre as demandas pedagógicas
com as demandas produtivas da Unidade Escolar.
Diante do explanado espera-se, uma produção média de 350 á 400 ovos por dia após o início da fase
de postura das aves.
Espera-se também que durante a execução do projeto, práticas de respeito ao meio ambiente e bem
estar estejam relativamente implícitas no caráter de todos os envolvidos.

METAS E ATIVIDADES
1.1 Metas associadas
Desenvolvimento Interdisciplinar de Projetos Produtivos e Pedagógicos.
1.2 Metas e atividades da Cooperativa Escola

Figura 01: Metas e atividades da Cooperativa Escola, iniciando em 2016 e termino em 2018.

1.3 Desenvolvimento de novas práticas e tecnologias

Todo projeto para sua eficácia deve ter consigo padrões de melhoria e crescimento contínuo diante
da viabilidade apresentada. Com a adoção de novas práticas e tecnologias, pode-se agregar valores
ao projeto e a qualidade do produto final, além de diminuição de custos e imprevistos.
A adoção da prática do sistema semi-intensivo em aves de postura vem apresentando grandes
resultados principalmente em relação a diminuição de stress (consequentemente, canibalismo e
mortalidade) e custos de produção. Assim as aves além do espaço coberto (barracão), tem acesso a
capineiras, possibilitando maior espaço para circulação, temperaturas mais agradáveis e menor
consumo de ração concentrada.
Figura 02: Aves postura em sistema com acesso a piquete

1.3 Controle temperatura dentro do barracão
Dentre os fatores causadores de stress e queda de produção no aviário, está a temperatura.
Literaturas, citam que a temperatura ambiente ideal para aves em postura deve-se fazer entre 15 a
27 ºC; temperaturas elevadas podem causar stress, canibalismos, perca de produção, fadigas
respiratórias que causam a morte da ave. Com o sistema de piqueteamento, as aves podem procurar
locais mais frescos, diminuindo assim a sensibilidade ao calor, e voltar ao barracão quando as
temperaturas estiverem mais baixas. Sugere-se o fechamento das ave ao anoitecer, e liberação aos
piquetes durante o dia nos períodos de calor. No frio, dependendo da temperatura, pode-se
permanecer com as aves fechadas no barracão.
Para o estudo do controle de temperatura no aviário, recomenda-se a implantação de um termômetro
de ambiente, máxima e mínima ecológico, modelo “capela”. Junto a uma planilha de controle, onde
diariamente serão registradas as temperaturas mínimas, máxima e ambiente do local, podendo
assim, com mais informações, estudar a viabilidade de instalação de ventilação elétrica e cortinas
nos aviários.
Figura 03: Termômetro de temperaturas mínima e máxima ecológico

Figura 04 :Exigência temperatura corporal e do barracão aves em relação a idade

Figura 05: Ventilador aviário

Recursos necessários
Figura 06: Recursos anuais necessários à reposição do lote 2016 á 2017

Anexos
Anexo 01: Gráfico de Produção de ovos mensal 2015, em unidades

Fonte: Supervisor de Gestão Rural
Anexo 02: Gráfico de Produção de ovos mensal 2016, em unidades

Anexo 03: Planilha de controle diário de produção de ovos

Fonte :Supervisor de Gestão Rural

Fonte: http://www.agricultura.gov.br/comunicacao/noticias/2014/12/produto-interno-bruto-daagropecuaria-deve-ser-de-rs-1-trilhao

Anexo 04: Foto do setor de aves postura na Unidade

Anexo 05: Foto do setor de aves postura na Unidade

CONCLUSÃO
O projeto de aves de postura indispensável no âmbito pedagógico aos alunos da Unidade, e no
âmbito financeiro da Cooperativa Escola. Além da manutenção dos padrões mínimos (módulos)
exigidos pelo Centro Paula Souza.
Com o acréscimo no número de aves, e adoção de novas práticas e tecnologias, o setor possui reais
possibilidades de sucesso pedagógico e financeiros no próximo exercício.
LUÍS FELIPE MARQUES LIMA
SUPERVISOR DE GESTÃO RURAL
PENÁPOLIS, 28 de março de 2017

Metas associadas:

Projeto:

Planejamento Setor Frangos de Corte 2017

Responsável(eis):

Luis Felipe M. Lima, Cooperativa e professores área técnica

Data de Início:

06/02/2017

Data Final:
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Descrição:

PLANEJAMENTO SETOR FRANGOS DE CORTE 2017
Unidade: Etec João Jorge Geraissate
RESUMO DO PROJETO

Projeto voltado para a prática e criação de frangos de corte, com plantel semestral de 150 e anual de 300 aves,
levando –se em consideração aspectos básicos ao aprendizado discente, tais como manejo, reprodução, sanidade,
alimentação, métodos profiláticos, estruturas e uso de tecnologia, e bem estar animal.
OBJETIVOS
Objetivos Gerais:
·

Melhorar e estimular continuamente a participação dos alunos da U.E. com uso de novas tecnologias;

·

Demonstrar aos alunos, as etapas, métodos, práticas e tecnologias utilizadas na avicultura de corte, envolvendo
o maior número de alunos possíveis no funcionamento do projeto;

·

Cumprimento do planejamento da Cooperativa-Escola, frente ao setor;
Objetivos específicos:

·

Elaborar práticas de manejo, aliados a teoria ministrada em sala de aula para efetivo cumprimento das bases
tecnológicas contidas no Plano de Curso e desenvolvimento da disciplina da matriz curricular;

·

Trazer ao conhecimento de toda Comunidade Escolar, a utilização de boas práticas de manejo e de bem-estaranimal, bem como as novas tendências tecnológicas da avicultura de corte;

·

Orientar a Comunidade –Escolar quanto a importância e utilização de métodos de controle, como produção,
mortalidade, produtividade, custos de produção e comercialização;

·
·

Produzir frangos para comercialização, sendo abatidos e vivos, além da utilização em alimentos na U.E.;
Municiar a Cooperativa –Escola de recursos, para o seu equilíbrio financeiro e retorno na melhoria da qualidade
de estruturas e práticas aos alunos;
JUSTIFICATIVA
A Unidade Escolar mantém cursos na área da agropecuária, com disciplinas específicas quanto á avicultura de
corte. A avicultura de corte é uma prática de suma importância na cultura nacional e também relacionado ao
aspecto financeiro, com grande participação no Produto Interno Bruto (PIB), onde o agronegócio em 2014
representava entre 22,0% e 23,0% do PIB total da economia brasileira, com cerca de R$ 1,1 trilhão. As atividades

agrícolas representavam 70% e a pecuária, cerca de 30% do valor produzido no ano; sendo assim, trazer aos alunos
conhecimentos da boa realização das práticas de manejo, alimentação, reprodução, e comercialização na prática,
é de suma importância a U.E. e também à futura economia nacional.
O alunos com o envolvimento no projeto de frangos de corte, poderão assim adquirir conhecimentos práticos e
experimentais da rotina do setor, agregando competências essenciais a sua formação técnica. Tal razão, justifica
entre outras, a existência do setor na Unidade, visando sempre municiar os alunos ao envolvimento e conhecimento
de atividades especificas de frango de corte; aliado também ao melhoramento e evolução do setor e decorrente
geração de recursos a Cooperativa Escola.
O projeto de frango de corte, além de visar a didática como alvo principal, ainda pode oferecer boa fonte de
recursos à Cooperativa –Escola, pois no último ano (2015) o projeto foi responsável por R$ 2933,10 de receita à
Cooperativa Escola, e neste ano vigente de 2016, o setor já foi responsável por R$ 3763,20 de receitas a
Cooperativa Escola somente no primeiro semestre , ainda com um lote de 140 aves a comercializar no segundo
semestre ; munindo assim a Cooperativa –Escola de recursos necessários para o seu bom funcionamento financeiro
e investimento em tecnologias e infraestrutura de seus projetos.
METODOLOGIA
Os principais métodos utilizados para o bom funcionamento do projeto, se baseiam no envolvimento da
Comunidade frente ás praticas decorrentes da prática da avicultura de corte. Contando com a explanação teórica
em sala de aula, e com a utilização do explanado no laboratório prático do setor de frango de corte, o aluno irá
adquirindo conhecimentos necessários para exercer as atividades do projeto também em horário extra aula,
contando assim com o auxílio e acompanhamento de professores e funcionário sempre que necessário. Sendo
assim alunos envolvidos no projeto, executarão as atividades e práticas diárias, como higienização, arraçoamento
entre outros, no acompanhamento de um professor ou funcionário responsável os orientando da maneira correta e
razão da execução de tais.
Reuniões frequentes de análise de resultados e planejamento com a equipe técnica da Unidade (funcionários,
professores e Direção), estarão sendo realizadas visando consenso e estudo sobre as tecnologias e práticas mais
viáveis a execução do projeto, análise de mercado, demanda interna, comercialização e atendimento as metas
orçamentárias da Cooperativa Escola.
Cronograma de Execução

Para cumprimento real das bases tecnológicas, módulos mínimos de número d aves do Centro Paula Souza e
objetivos financeiros da Cooperativa Escola, sugere-se a criação de 4 (quatro) lotes de frango por ano,
totalizando assim 300 aves. Sendo dois lotes por semestre; onde se faz em um lote de frango branco com 50 aves
e outro lote de frango caipira ou colonial com 100 aves.
O cronograma de execução do projeto foi desenvolvido mediante a adequação as demandas pedagógicas que o
setor de frango de corte pode oferecer aos alunos. E também mantendo um espaço mínimo de 30 (trinta) dias de
desocupação no barracão visando assim um eficiente vazio sanitário nas instalações.

Figura 01: Cronograma de execução do primeiro semestre de 2017, totalizando 150 aves

Figura 02: Cronograma de execução do segundo semestre de 2017, totalizando 150 aves

RECURSOS NECESSÁRIOS
Para execução do projeto, alguns recursos serão necessários, visando a qualidade e eficiência das práticas
zootécnicas e também no fornecimento da didática aos alunos envolvidos para com todo o ciclo produtivo do
projeto.
Recursos como aquisição de aves, insumos para rações, insumos visando o aquecimento e acamamento das aves,
vacinas, medicamentos, e itens de abate e comercialização, serão necessários assim como ilustram as Figura 03,
04 e 05.
Figura 03: Recursos necessários para execução do projeto frango branco semestralmente

Figura 04: Recursos necessários para execução do projeto frango Colonial semestralmente

Figura 05: Recursos necessários para execução dos projetos, frango Colonial e frango Branco, anualmente

Para um melhor controle e estudo de temperatura no barracão, visando a sanidade das aves, orienta-se a aquisição
de um termômetro de temperaturas mínima e máxima ecológico, modelo capela. Assim uma planilha será colocada
no barracão e diariamente será preenchida com as temperaturas mínima, máxima e ambiente do local, pelos alunos,
possibilitando assim, maiores informações para controle de temperatura das aves, principalmente nas fases iniciais
e finais de vida, além de material didático a pesquisas.
Figura 06: Termômetro de temperaturas mínima e máxima ecológico

Figura 07 :Exigência temperatura corporal e do barracão aves em relação a idade

ANEXOS
Anexo 01: Cronograma nutricional e de manejo lote frango colonial 2016

Anexo 02: Analise viabilidade frango branco 1° semestre de 2016

Anexo 03: Custo de produção frango colonial 1° semestre 2016

Anexo 04 :Foto frango Colonial Misto 1° semestre de 2016, na Unidade

Resultado esperado
Espera-se que ocorra uma melhoria no processo ensino-aprendizagem, levando o aluno a adquirir as competências
almejadas nas disciplinas envolvidas nesse projeto e a produção de recursos diante de frango de corte, a munição
da Cooperativa Escola dos tais. Assim os resultados estão completamente ligados as metas da Cooperativa Escola.
O envolvimento da Comunidade Escolar no projeto, a capacitação dos alunos visando a formação de profissionais
competentes e ainda, o abastecimento da demanda interna de carne de frango, no enriquecimento e melhoria na
qualidade nutricional dos alunos, são os resultados mínimos esperados ao final do ciclo do projeto. Aliando sempre
as demandas pedagógicas com as demandas produtivas da Unidade Escolar.
Diante do explanado espera-se, uma produção média anual de 940 kg de carne de frango.

Espera-se também que durante a execução do projeto, práticas de respeito ao meio ambiente e bem estar estejam
relativamente implícitas no caráter de todos os envolvidos.

CONCLUSÃO
O projeto de frango de corte é indispensável no âmbito pedagógico aos alunos da Unidade, e no âmbito
financeiro da Cooperativa Escola. Além da manutenção dos padrões mínimos (módulos) exigidos pelo Centro
Paula Souza.
Com a obediência aos cronogramas de produção, e adoção de novas práticas e tecnologias, o setor possui reais
possibilidades de sucesso pedagógico e financeiros no próximo exercício.
LUÍS FELIPE MARQUES LIMA
SUPERVISOR DE GESTÃO RURAL
PENÁPOLIS, 28 DE SETEMBRO DE 2016
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PROJETO ADUBAÇÃO VERDE EM HORTA ORGÂNICA 2016-2017
INTRODUÇÃO
A Unidade Escolar possui cursos de formação técnica, onde o curso de Técnico em Agropecuária sempre foi e
continua sendo, o ponto forte em demanda de alunos. Visando a qualificação técnica do aluno, frente ao

cumprimento prático das bases tecnológicas, a implantação de adubação verde é uma técnica indispensável para
a agregação de conhecimento técnico, diante de aspectos e benefícios socioambientais e econômicos produzidos
através da prática; como conservação e nutrição de solo, diminuição de percas com erosão, diminuição de gastos
com adubos químicos, melhoramento biológico solo, conservação de temperatura solo, além de controle de
nematóides e plantas invasoras, sendo estes últimos , problemas decorrentes no solo da horta atual.
Sendo assim objetiva-se, a implantação de adubação verde, com variedades de leguminosas, na área em descanso
da horta orgânica, sendo tal iniciada entre outubro e novembro de 2016, para que no início letivo de 2017, os
alunos possam exercer práticas junto a cultura, verificando assim os benefícios trazidos pela mesma. É proposto
então uma análise do solo antes e outra após a incorporação da matéria verde ao solo, verificando acima de tudo
os teores de nitrogênio fixados pelas plantas no solo. E também propõe-se uma análise da infestação de nematóides
antes e outras após a incorporação da matéria verde ao solo, visando a verificação do controle natural da praga
promovido pela cultura.
OBJETIVO GERAL
Desenvolvimento e implantação de leguminosas, especificamente do gênero Crotalária, nas áreas de descanso da
horta orgânica, sendo cerca de 0,8 hectares de área, seguido de plantio direto de milho após a incorporação da
matéria verde ao solo.
OBJETIVOS ESPECÍFICOS
1.

Promover através do projeto, material didático aos alunos;

2.

Promover a importância da agricultura orgânica;

3.

Promover melhoramento solo nos aspectos, físico, químicos e biológicos;

4.

Controle natural de nematóides;

5.

Controle natural de plantas invasoras;

6.

Ocupação da área no período de férias escolares, evitando alta infestação de invasoras ou plantas
indesejáveis.

METODOLOGIA

Inicialmente uma análise de solo já foi retirada do local, visando comparações dos resultados da implantação do
projeto nos aspectos, físico, químicos e biológicos do solo. Também em aula foi diagnosticado a infestação de
nematóides no solo, sendo assim, será avaliado a infestação atual para comparação com os resultados do projeto
no fim do ciclo da cultura.
Com o apoio do Professor Sebastião Zago, foi definida que metade da área destinada ao projeto, será composta
pelas leguminosas, Crotalária juncea, e a outa metade por Crotalária spectabilis. Com plantio convencional em
linha, com plantadeira mecânica acoplada a trator.
Foi realizada entre os dias 29 de setembro a 10 de outubro, uma pesquisa de preço e disponibilidade de sementes
das leguminosas, contatando inclusive empresas especializadas do estado, como a empresa “Sementes Piraí” de
Piracicaba, São Paulo. Diante desta pesquisa, um vendedor das “Sementes Piraí”, informou representantes na
região de Penápolis, que tem disponíveis as sementes de Crotalária juncea e Crotalária spectabilis. Assim uma
nova pesquisa de preço e disponibilidade foi realizada, onde a empresa “Sementes Caiçara” de Brejo Alegre, São
Paulo, foi observada, devido aos preços mais em conta, disponibilidade de sementes a pronta entrega, e
proximidade a Unidade Escolar.
A tabela de disponibilidade e preço das sementes, fornecidos pela empresa, pode ser melhor visualizada na figura
01.
Figura 01: Sementes Caiçara, preço e disponibilidade
VARIEDADE

PESO
SACO
40 KG
40 KG

KG /HA.

ALFAFA CRIOLA
SORGO
FORRAGEIRO
FEIJÃO
DE 40 KG
PORCO
FEIJÃO GUANDU 40 KG

15 KG
08 KG

PREÇO
R$/KG
R$56,00
R$13,00

DISPONIBILIDADE

10 kg

R$14,00

A-Consutar estoque

30 KG

R$7,00

A –Consutar estoque

GUANDU ANÃO
CROTALÁRIA
SPECTABILIS
CROTALÁRIA
JUNCEA

40 KG
40 KG

25 KG
25 KG

R$7,00
R$ 13,00

A –Consutar estoque
A –Consutar estoque

40 KG

30 KG

R$12,00

A-Consutar estoque

A-Consutar estoque
A-Consutar estoque

CROTALÁRIABREVIFLORA
CROTALÁRIAOCHROLEUCA.
CALOPOGÔNIO
LEOCENA
MUCUNA PRETA
MUCUNA CINZA
LABE – LABE
GIRASSOL
CV:
MULTISSOL
SOJA PERENE
AMENDOIM
FORRAGEIRO
ESTILOZANTE
CAMPO GRANDE
NABO
FORRAGEIRO

40 KG

12 KG

R$10,30

A-Consutar estoque

40 KG

30 kg

R$8,00

A-Consutar estoque

40 KG
40 KG
40 KG
30 KG
30 KG
10 KG

10 KG
8 kg
70 KG
70 KG
60 KG
20 kg

R$18,00
R$65,00
R$8,00
R$8,00
R$7,00
R$12,00

A-Consutar estoque
A-Consutar estoque
A - Consutar estoque
A - Consutar estoque
A–Consutar estoque
A - Consutar estoque

40 KG
20 KG

6 KG
12 KG

R$34,00
R$205,00

A - Consutar estoque
A – Consutar estoque

10 KG

6KG

R$11,00

A - Consutar estoque

30 KG

30 KG

R$8,75

A - Consutar estoque

Assim foi verificado junto a empresa a disponibilidade das leguminosas, Crotalária juncea e Crotalária spectabilis,
sendo 12 e 13 reais o custo do quilo da semente respectivamente.
Um cronograma de execução do projeto foi construído, visando o obedecimento das práticas e tratos culturais,
aliados a análise de resultados final do projeto.
Figura 02: Cronograma de execução do projeto

Diante do planejado, a área destinada ao projeto será dividida em 50 % destinada ao plantio de Crotalária juncea
e 50 % a Crotalária spectabilis, possibilitando assim maiores comparativos entre as variedades, ao fim do ciclo.
Pretende-se também, após a incorporação da matéria verde ao solo, promover o plantio direto de uma variedade
de gramínea, no caso sugere-se o milho, possibilitando assim também, que os envolvidos no projeto agreguem
valores científicos ao seu currículo, no respeito a rotação de culturas e plantio direto.
Como observação, é ressaltado que a incorporação da matéria verde, se faz junto ao auge do florescimento das
Crotalárias, devido ao seu ápice vegetativo.
RECURSOS NECESSÁRIOS
Diante da implantação do projeto de seu início ao fim, uma estimativa de recursos necessários foi realizada,
visando assim o planejamento financeiro para sua execução, com ênfase em valores reais cotados em empresas
especializadas, e custos de operações mecânicas, com os dados da Unidade.
Figura 03: Recursos necessários a execução do projeto

Diante do orçado, um custo de R$ 1898,00 é estimado na realização do projeto, compreendendo toda cadeia
produtiva até o plantio da gramínea posterior a adubação verde na área.
DADOS TÉCNICOS CROTALÁRIA juncea E CROTALÁRIA spectabilis
Crotalária juncea
Fonte: Piraí sementes
Figura 04: Crotalária juncea, dados técnicos

Figura 05: Crotalária spectabilis, dados técnicos

Comparativo entre variedades
Figura 06: Comparativo Crotalária Juncea e Crotalária spectabilis

No comparativo dos padrões produtivos entre as variedades Crotalária Juncea e Crotalária spectabilis, nota-se
nitidamente que a variedade Crotalária Juncea, possui uma maior capacidade na fixação de nitrogênio no solo,
além de maior produção de matéria verde e seca por hectare e maior porte em altura. Sua semeadura também é
mais densa, consequentemente seu custo de produção será maior.
Já a variedade Crotalária spectabilis, possui padrões produtivos de fixação de nitrogênio no solo, produção de
massa verde e seca menores que a Crotalária juncea , porém além de uma semeadura de menor densidade ,
a empresa Piraí sementes e alguns estudos , mostram maior eficácia no controle a nematóides , sendo tal variedade
a mais indicada a tal controle , embora a Crotalária juncea , também possua tais características .Algo a se relatar
também , é o custo da sementes da Crotalária spectabilis , que é maior que a Crotalária juncea.
RESULTADOS ESPERADOS
O projeto é totalmente voltado em respeito a adoção de tecnologia com ênfase a didática discente. Objetiva-se que
no final do ciclo do projeto, os alunos e envolvidos percebam nitidamente e através de dados, a eficácia da
implantação da adubação verde e plantio direto junto aos seus benefícios produtivos, sociais e ambientais.
Posteriormente espera-se uma melhoria significativa na qualidade física e biológica do solo, devido a fixação de
nitrogênio promovida pelas leguminosas, junto ao seu combate a infestação de nematóides.
O controle de plantas invasoras, temperatura no solo e erosão, também são benefícios promovido pelo projeto
durante sua instalação.

Não pode-se ignorar também o ganho financeiro promovido pelo projeto, muito superior ao seu custo de produção,
exercendo assim uma eficácia significativa em relação ao custo-benefício do projeto.
É percebido o ganho financeiro, diante da fixação de nitrogênio no solo com dados da Crotalária juncea, através
da explicativa na figura 07 abaixo:
Figura 07: Análise comparativa ganho com fixação de nitrogênio um 1 (um) hectare, pela Crotalária juncea em
relação a fonte de nitrogênio químico mais utilizada comercialmente, á ureia com 46 % de nitrogênio.

Deve-se destacar também, os benefícios financeiros diante do combate a pragas de solo, como os nematóides,
evitando assim custo com agrotóxicos.
ANEXOS
Anexo 01: Foto da Área destinada ao projeto

Anexo 02: Foto da Área destinada ao projeto

Anexo 03: incidência de nematóides em sistema radicular de abóbora, semelhante aos problemas atuais da horta

Anexo 04: Contatos da Empresa Caiçara sementes
FONE: (*18) 3646-1337
FONE FAX: (*18)36461165
Cel. (*18)9 9729-9265- Vivo
Cel. (*18)9 9763-0304 – Vivo
Cel. (*18) 9 862-4717 – Tim
Cel. (*18) 9 862-4718 – Tim

CONTATO VIA E-mail:

(setor vendas)
compras@sementescaicara.com.br (setor de compras)
televendas@sementescaicara.com.br (setor vendas)
vendas@sementescaicara.com.br

Anexo 05: Foto de área cm Crotalária juncea em florescimento

Anexo 06: Foto de área cm Crotalária spectabilis em florescimento

CONCLUSÃO
Conclui-se o projeto na garantia da viabilidade da execução do mesmo frente aos problemas atuais da horta, junto
aos benefícios trazidos pela sua implantação, frente acima de tudo ao material didático oferecido.
É pedido a análise e compreensão de todos envolvidos.

Penápolis 17 de outubro de 2016
GRATO
LUÍS FELIPE MARQUES LIMA- SUPERVSOR DE GESTÃO RURAL
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PROJETO REFORMA E MELHORIAS EM MÁQUINAS E IMPLEMENTOS
OBJETIVO
Executar a reforma e consequentemente melhorias em máquinas e implementos da Unidade, que se encontram em
estado ocioso ou anda em más condições e uso, terceirizando assim o serviço a empresas prestadoras de tais
serviços.
JUSTIFICATIVA
A Unidade possui máquinas e implementos destinados as práticas agropecuárias envolvendo a didática aliada a
manutenção dos projetos produtivos de Cooperativa.
Máquinas e implementos sofrem desgastes e quebras com a sequente utilização, e para preservação do estado
físico funcional de tais, é necessário a manutenção periódica e conserto para que não ocorra ociosidade destes,
haja vista, que quando necessitado, a máquina ou implemento esteja em condições de uso, evitando assim também

o desgaste dos patrimônio e sucateação. Ressaltando também, que máquinas e implementos danificados, podem
comprometer a segurança dos envolvidos no serviço, além da qualidade da pratica executada.
METODOLOGIA
Visando não onerar o caixa da Cooperativa de uma só vez, uma escala de reformas e manutenções foi criada e
será apresentada a seguir, tendo intuito de os itens de maior prioridade serem reformados primeiro, após sua
reforma os de menor prioridade, até todos serem reformados e terem sofrido manutenções.

Figura 01: Cronograma de manutenções e reformas em máquinas e implementos

Figura 02: Cronograma de manutenções em tratores

ANEXOS
Fotos estado atual de máquinas e implementos

Anexo 01: Carreta duas rodas azul vista traseira, assoalho, madeiramento lateral em péssimas condições,
observação: relatório de solicitação de manutenção já feito em 2015.

Anexo 02: Carreta duas rodas azul vista frontal

Anexo 03: Roçadeira “grande”, encostada na garagem, rolamentos e reparos a trocar

Anexo 04: Roçadeira Jumil, em uso, porém com facões em necessidade de troca

CONSIDERAÇÕES FINAIS
Espera-se o entendimento e a compreensão da equipe, diante da manutenção do estado de uso adequado de
máquinas e implementos, garantindo uma melhor didática, um serviço de maior qualidade, uma maior segurança
aos envolvidos nas práticas agropecuárias e consequentemente também redução de custos futuros.
PENÁPOLIS, 20 de setembro de 2016

LUÍS FELIPE MARQUES LIMA
Metas associadas:
->
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Ética e Transparência na Cooperativa
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ÉTICA E TRANSPARÊNCIA NA COOPERATIVA ESCOLA
Unidade: Etec João Jorge Geraissate – 069 - PENÁPOLIS
RESUMO DO PROJETO
Objetivos Geral:
Este projeto visa apresentar com clareza e transparência os resultados obtidos pelos
setores produtivos através dos projetos produtivos desenvolvidos junto à Cooperativa da Unidade
Escolar.
Objetivos específicos:
Apresentar os resultados alcançados pelos setores produtivos através de controle por meio de
planilhas com a participação dos alunos, orientados por professores , auxiliares de instrução, gestor
rural e funcionários.
Justificativa
A Unidade Escolar necessita de uma transparência efetiva, com apresentações de balanços e
balancetes a serem apresentados `a Comunidade Escolar.
Metodologia
- Utilização de planilhas elaboradas com a equipe técnica , gestor rural, alunos e auxiliares
docentes com a devida orientação de como preenche-la corretamente (anotando todas as informações
e resultados obtidos nos projetos da Cooperativa Escola.

Resultado esperado
Após o preenchimento das planilhas os resultados serão apresentados à Comunidade Escolar e
também, fixadas em locais estratégicos para que seja divulgados os resultados obtidos pela
Cooperativa, para esclarecer as entradas e saídas para evitar futuras dúvidas e indagações sobre
os procedimentos da Cooperativa Escola

METAS
1.METAS:
-Apresentação dos resultados da Cooperativa, através de balanços e balancetes, com transparência
total de todos os resultados obtidos
2.ATIVIDADES
- Preenchimento de todas as planilhas dos setores produtivos diariamente.
-Contrôle e lançamento dos dados dos setores nas respectivas planilhas

CONCLUSÃO:
Espera-se que com essas ações os resultados obtidos pela Cooperativa Escola seja plenamente
apresentados para a Comunidade Escolar, de forma a demonstrar a plena transparência das açãoes
e dos resultados obtidos pela Cooperativa Escola

Metas associadas:

Projeto:

PLANEJAMENTO CONFINAMENTO BOVINO ANUAL -2017

Responsável(eis):

Luis Felipe, cooperativa e professores da área técnica

Data de Início:

06/02/2017

Data Final:

29/12/2017

Descrição:

PLANEJAMENTO CONFINAMENTO BOVINO ANUAL -2017
Unidade: Etec João Jorge Geraissate
RESUMO DO PROJETO
Projeto voltado para a prática da Confinamento bovino anual, levando –se em consideração aspectos
básicos ao aprendizado discente, tais como manejo, alimentação balanceada, ganho de peso,
comercialização, análise de mercado, estruturas e uso de tecnologia, e bem estar animal.
Objetivos
Objetivos Gerais:
•

Melhorar e estimular continuamente a participação dos alunos da U.E. com uso de novas tecnologias;

•

Demonstrar aos alunos, as etapas, métodos, práticas e tecnologias utilizadas no confinamento bovino,
envolvendo o maior número de alunos possíveis no funcionamento do projeto;

•

Cumprimento das bases tecnológicas e grade curricular;

•

Cumprimento do planejamento da Cooperativa-Escola, frente ao setor;
Objetivos específicos:

•

Elaborar práticas de manejo, aliados a teoria ministrada em sala de aula para efetivo cumprimento das
bases tecnológicas contidas no Plano de Curso e desenvolvimento da disciplina da matriz curricular;

•

Trazer ao conhecimento de toda Comunidade Escolar, a utilização de boas práticas de manejo e de
bem-estar-animal, bem como as novas tendências tecnológicas relativas ao confinamento bovino;

•

Orientar a Comunidade –Escolar quanto a importância e utilização de métodos de controle, como
ganho de peso diário, produtividade, mercado interno e externo, custos de produção;

•

Municiar a Cooperativa –Escola de recursos diante da comercialização de animais acabados (bois) e
animais em descarte (vacas), para o seu equilíbrio financeiro e retorno na melhoria da qualidade de
estruturas e práticas aos alunos;
Justificativa
A Unidade Escolar mantém cursos na área da agropecuária, com disciplinas específicas quanto ao
confinamento bovino. O Confinamento bovino é uma prática de suma importância na cultura nacional
e também relacionado ao aspecto financeiro, com grande participação no Produto Interno Bruto (PIB),
onde o agronegócio em 2014 representava entre 22,0% e 23,0% do PIB total da economia brasileira,
com cerca de R$ 1,1 trilhão. As atividades relacionadas a pecuária, somam cerca de 30% deste valor
no ano, e o Brasil está entre os maiores produtores de carne do mundo; sendo assim, trazer estes
conhecimentos da boa realização das práticas de manejo, produção, alimentação, e comercialização
na prática, é de suma importância a U.E. e também à futura economia nacional.
O alunos com o envolvimento no projeto de confinamento bovino, poderão assim adquirir
conhecimentos práticos e experimentais da rotina do setor, agregando competências essenciais a sua
formação técnica. Tal razão, justifica entre outras, a existência do setor na Unidade, visando sempre
municiar os alunos ao envolvimento e conhecimento de atividades especificas da cadeia bovina em
engorda; aliado também ao melhoramento e evolução do setor e decorrente geração de recursos a
Cooperativa Escola.
O projeto de Confinamento bovino anual, além de visar á didática como alvo principal, ainda pode
oferecer boa fonte de recursos à Cooperativa –Escola, diante da comercialização legal dos animais
terminados no processo de engorda; munindo assim a Cooperativa –Escola de recursos necessários
para o seu bom funcionamento financeiro e investimento em tecnologias e infraestrutura de seus

projetos; tais como o investimento no setor e no custeio dos insumo necessários ao projeto de culturais
anuais em especial , produção de milho em grão e silagem.
Metodologia
Os principais métodos utilizados para o bom funcionamento do projeto, se basearão no envolvimento
da Comunidade frente ás praticas decorrentes do Confinamento bovino anual. Contando com a
explanação teórica em sala de aula, e com a utilização do explanado no laboratório prático do setor de
Confinamento bovino, o aluno irá adquirindo conhecimentos necessários para exercer as atividades do
projeto também em horário extra aula, contando assim com o auxílio e acompanhamento de
professores e funcionário sempre que necessário. Sendo assim alunos envolvidos no projeto,
executarão as atividades e práticas diárias, como higienização, arraçoamento entre outros, no
acompanhamento de um professor ou funcionário responsável os orientando da maneira correta e
razão da execução de tais.
Reuniões frequentes de análise de resultados e planejamento com a equipe técnica da Unidade
(funcionários, professores e Direção), estarão sendo realizadas visando consenso e estudo sobre as
tecnologias e práticas mais viáveis a execução do projeto, análise de mercado, demanda interna,
comercialização e atendimento as metas orçamentárias da Cooperativa Escola.
Para compreensão dos métodos envolvidos no projeto, dois cronogramas de atividades foram criados,
uma para o confinamento de fêmeas e outro para machos.
Também duas hipóteses serão citadas sendo:
Hipótese 1
O primeiro confinamento do ano ser de vacas e o segundo de machos, sendo um cada semestre,
subsequentemente.
Esta ideia se faz, diante da maior facilidade de colocar vacas “vazias “no confinamento. Sendo que
até abril do próximo anos estas vacas já estarão no final do período de parto na Unidade, sendo assim
coloca-se no confinamento vacas com baixos índices reprodutivos, mais eradas e vazias. Diminui-se
assim o risco de colocar vacas em gestação no confinamento, mesmo com o processo veterinário de
ultrassom.

Hipótese 2
Realizar o confinamento de machos no primeiro semestre e o de vacas no segundo semestre de 2017.
No ano vigente (2016), o projeto de confinamento foi realizado desta maneira. Porém o índice de vacas
vazias na Unidade foram baixíssimos, algo positivo reprodutivamente, porém o grau de dificuldade de
colocar vacas eradas e com baixos índices reprodutivos em engorda é alto. E a reposição do plantel
se faz necessário anualmente, diante de que novilhas estarão repondo as vacas eradas como nova
matrizes.
Cronograma hipótese 1
Figura 01: Cronograma confinamento 2016. Primeiro semestre confinamento de vacas, segundo
semestre confinamento bois

Cronograma hipótese 2
Figura 02: Cronograma confinamento 2016. Primeiro semestre confinamento bois, segundo semestre
confinamento vacas

RECURSOS NECESSÁRIOS
Serão necessários recursos para viabilização e manutenção do projeto. Variando dos animais a
disposição, mão de obra, Alimentos e medicamentos, além das instalações já prontas.
Aponta-se o preço dos recursos, com o valor da data atual, sujeitos a alterações no período de
implantação do projeto.

Figura 03: Recursos necessários confinamento de vacas

Figura 04: Recursos necessários confinamento de bois

Anexos
Anexo 01: Dieta balanceada confinamento machos 2016

Fonte: Supervisor de
Gestão Rural

Anexo 02: Planilha de Acompanhamento de peso final machos em 2016

Fonte :Supervisor de Gestão Rural

Anexo 03: Custo de produção e análise viabilidade confinamento machos 2016

Anexo 04: Peso inicial confinamento de vacas 2016

Anexo 05: Confinamento machos 2016

RESULTADO ESPERADO
Espera-se que ocorra uma melhoria no processo ensino-aprendizagem, levando o aluno a adquirir as
competências almejadas nas disciplina envolvidas nesse projeto e a produção de recursos diante do

Confinamento bovino, a munição da Cooperativa Escola dos tais. Assim os resultados estão
completamente ligados as metas da Cooperativa Escola.
O envolvimento da Comunidade Escolar no projeto, a capacitação dos alunos visando a formação de
profissionais competentes e ainda, a geração de recursos ao caixa da Cooperativa Escola com o
objetivo de custear os insumos necessários para o projeto de culturas anuais em especial produção de
milho em grão e silagem, são os resultados mínimos esperados ao final do ciclo do projeto. Aliando
sempre as demandas pedagógicas com as demandas produtivas da Unidade Escolar.
Diante do explanado, espera-se engordar no mínimo 50 animais em cocho, alternando em bois de
engorda e vacas de descarte, com um resultado financeiro final médio de R$ 125.000,00.
Espera-se também que durante a execução do projeto, práticas de respeito ao meio ambiente e bem
estar estejam relativamente implícitas no caráter de todos os envolvidos.

LUÍS FELIPE MARQUES LIMA
SUPERVISOR DE GESTÃO RURAL
PENÁPOLIS, 27 DE SETEMBRO DE 2016

Dados de pesquisa: http://www.agricultura.gov.br/comunicacao/noticias/2014/12/produto-internobruto-da-agropecuaria-deve-ser-de-rs-1-trilhao
Metas associadas:
-> Desenvolvimento Interdisciplinar de Projetos Produtivos e Pedagógicos
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Bullying

Responsável(eis):

Luciane Bento Bozzolo Tridapali

Data de Início:

01/05/2017

Data Final:
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Descrição:

EQUIPE:
LUCIANE BENTO BOZZOLO
Apoio:
Direção, funcionários e professores

Resumo:
Bullying é uma situação que se caracteriza por agressões intencionais, verbais ou físicas, feitas de maneira
repetitiva, por um ou mais alunos contra um ou mais colegas e comportamentos agressivos que envolvem
intimidações, insultos, assédios, exclusões e discriminações de todo gênero.
O Bullying não é um fenômeno isolado e aponta como os principais fatores de risco associados os fatores
da personalidade, dificuldades nas relações sociais, autoestima, percepção do problema, ser vitimizado na escola
ou fora dela, violência na comunidade, desajustes familiares, práticas educativas parentais, contexto escolar,
alienação escolar e violência na mídia. As pessoas precisam aprender a reconhecer, assumir e aceitar a sua
diferença, mas também necessitam aprender na escola a reconhecer como normal e natural a diferença de seus
pares para poder respeitá-la.
O Bullying virtual com os avanços tecnológicos também influencia esse fenômeno típico das interações
humanas. Com isso novas formas de bullying surgiram através da utilização de aparelhos e equipamentos de
comunicação (celular e internet), que são capazes de difundir, de maneira avassaladora, calúnias e maledicências.
Essa forma de bullying e conhecida como cyberbullying.

Acredita-se que o desenvolvendo de temas que abordem esta problemática para discussão e reflexão podem
amenizar a situação, assim a escola interage e cumpre a missão na construção da cidadania.
Objetivo Geral
Promover a compreensão do que é bullying e suas consequências para a vida e o desenvolvimento de uma
pessoa, sensibilizando os alunos em relação à importância do tema, através do debate, reflexão e ações promovidas
no ambiente escolar, auxiliando os educandos a superar a prática do Bullying.
Objetivos Específicos

Discutir com os alunos as principais causas de bullying. Refletir sobre a necessidade de
desenvolvermos ações educativas contra o bullying na unidade escolar. Também acrescentar o
bullying virtual. Discutir o respeito às diferenças no espaço escolar. Construir uma proposta de regras
de convivência e contra o bullying na unidade escolar.
•

Conscientizar os alunos sobre a existência do bullying e suas consequências.

Justificativa:
A necessidade de trabalhar o tema Bullying buscando para isso alternativa e atividades que desenvolvam
o tema e que contribua na construção do conhecimento, sensibilização dos educandos objetivando mudança de
atitudes, visando à construção de uma cultura de paz, que exigirá todo um processo de atividades, ações para
promover novas relações mais humanizadas.
Metodologia
Este projeto será desenvolvido por meio de ações, discussão de textos, trabalhos em grupos,
proporcionando uma refletividade sobre as causas e consequências do Bullying. Apresentação de filmes;
Dinâmicas de Grupo; Palestras com profissionais da área da psicologia; Organização de Seminários em salas de
aulas; Leitura variada e direcionada na Biblioteca ativa.
Resultados Esperados
Com este projeto de intervenção educacional esperamos que os envolvidos consigam identificar o bullying,
tomando assim as medidas necessárias para minimizar seus efeitos. Espera-se que após o desenvolvimento do

projeto, a comunidade escolar bem como todos os envolvidos atinja a consciência de como é importante evitar o
bullying e desenvolver atitudes que comprovam estudantes conscientes, bons cidadãos e se tornarem bons
profissionais no futuro.
Cronograma
De acordo com o desenvolvimento do Projeto que se dará no 1º e 2º Semestre 2017 com datas específicas
de acordo com o Professor Responsável do Projeto.
- Introdução do assunto na unidade com os alunos com uma Palestra e discussão sobre o assunto com um
palestrante (Mês de maio);
- Filme: (Mês de junho)
- Confecção de cartazes (Mês de Agosto);
- Teatro com os alunos no encerramento (Mês de setembro).
Metas associadas:
-> Elevar o índice do desempenho escolar em 30% em relação ao índice anterior

Projeto:

PROJETO REFORMA DE PASTAGEM 2016-2017

Responsável(eis):

Luis Felipe M. Lima, Cooperativa e professores área técnica

Data de Início:

06/02/2017

Data Final:

29/12/2017

Descrição:

PROJETO REFORMA DE PASTAGEM 2016-2017
INTRODUÇÃO
A Unidade Escolar possui cursos de formação técnica, onde o curso de Técnico em Agropecuária sempre
foi e continua sendo, o ponto forte em demanda de alunos. A Unidade possui diversos setores produtivos, onde o
setor de gado de corte se destaca devido a demanda do mercado por profissionais com aptidões na pecuária bovina,

além do setor ser o projeto que mais arrecada receitas na Unidade, sendo em média de 60 a 70 % de toda
arrecadação da fazenda da Unidade, junto a Cooperativa Escola.
Dentre os pilares do sucesso da pecuária, onde a genética, manejo, adoção de tecnologias e nutrição, este
último se faz de suma importância pois diz respeito diretamente a alimentação dos animais. Se tratando de nutrição,
a pastagem é o alimento mais barato e de fácil acesso aos animais, sendo de importância ímpar a cadeia produtiva,
nutritiva e nos custos de produção da pecuária bovina.
Este projeto diz respeito a melhoria e reforma de pastagem, de maneira a aumentar a disponibilidade de
pasto aos bovinos de corte da Unidade, principalmente relacionado a aspectos como rotação de pastos e oferta de
alimentos de qualidade no período de seca. É pretendido de maneira eficaz e objetivando baixos custos de
produção, destacando poucas operações no preparo do solo, a formação do pasto onde sempre foi conduzido o
plantio de milho e sorgo, e se encontra em descanso há dois anos. A área do pasto é de 36,00 hectares
proporcionando assim, se formado, uma grande oferta de pastagem ao rebanho bovino.
OBJETIVO GERAL
Formação de 36 hectares de pastagem na antiga área destinada a lavouras, utilizando de operações mínima de
preparo de solo.
OBJETIVOS ESPECÍFICOS
ü Proporcionar maior oferta de pastagem ao rebanho bovino no período de seca;
ü Melhoria na nutrição do rebanho bovino;
ü Maior qualidade e bem estar dos bovinos;
ü Economia com nutrição animal no período de baixa oferta de alimento.
JUSTIFICATIVA
O projeto justifica-se na melhoria da pastagem geral da Unidade, oferecendo maior disponibilidade de alimento
ao rebanho bovino de corte, acima de tudo nos períodos de baixa oferta de pastagem. Com ênfase em mínimas
operações de preparo de solo, visando a não geração de altos custos de produção e oneração do caixa a Cooperativa
Escola.

Com a formação de 36 hectares de pastagem, também os outros pastos já formados, podem ter maiores períodos
de descanso e recuperação, promovendo assim um eficaz processo de rotação de pastagens.
Além de tudo é pensado na qualidade do rebanho bovino, no âmbito nutritivo, principalmente nos períodos de
seca, onde há baixas ofertas de alimentos diante de baixas temperaturas e precipitações; evitando assim mal estar
dos animais e problemas nutritivos que podem levar a morte dos animais mais debilitados na seca.
METODOLOGIA
Pretende-se utilizar de poucas operações de preparo de solo para formação da pastagem na área. Sendo mais
precisamente de uma gradagem pesada seguida de uma niveladora, antecedendo o plantio.
A área permanecerá em descanso a partir do dia 20 de outubro de 2016, estando a disponibilidade do início do
preparo de solo no local. É ressaltado que, o preparo do solo e plantio da cultura de milho da Unidade, será a
prioridade de atenção imediata nas operações. Posteriormente a conclusão do plantio do milho anual 2016-2017,
haverá a total disponibilidade do início dos trabalhos na formação de pastagem na área citada.
A semeadura será conforme as recomendações do vendedor das sementes, com preferência na adoção de
variedades de maior rústica, como as gramíneas do gênero Brachiaria.
Após formada a pastagem, objetiva-se manter a área como um “refúgio” no início da época de seca, fornecendo
assim alimento de qualidade ao rebanho bovino. Diante disto, visa-se uma seleção no rebanho bovino, onde
animais com maiores necessidades nutricionais, sejam estes de maior idade, vacas paridas ou prenhes, venham a
dispor da pastagem formada, evitando assim significativamente o risco de percas relacionadas a baixa oferta de
alimentos fibrosos, como a pastagem.
Para auxílio na explicação da metodologia do projeto, um cronograma de atividades e metas foi criado, assim
como ilustra a figura 01.
Figura 01: Cronograma de atividades e meta do projeto

O início das operações na área se fará posteriormente ao término das operações de plantio de milho
na Unidade, tendo como prioridade a conclusão das operações destinadas a lavouras, permitindo
assim total concentração das horas de trabalho na execução do projeto.
RECURSOS NECESSÁRIOS
Como já explicado, o projeto tem como base em sua execução e implantação, utilizar de poucas operações de
preparo de solo , resultando assim em menores custos e ônus a Cooperativa Escola. Porém ainda assim, alguns
recursos serão necessários a implantação do projeto, diante de recursos totais como em uma propriedade privada,
e outro na realidade da Cooperativa Escola, como ilustrado de maneira orçada nas Figura 02 e 03 respectivamente.
Figura 02: Recursos necessários a implantação do projeto, propriedade privada
Custos totais orçados, contabilizando custos como horas máquina e horas homem, custos os quais não onerarão o
caixa da Cooperativa Escola.
Figura 03: Recursos necessários a implantação do projeto, Cooperativa Escola
Em relação aos custos de implantação relativos a Cooperativa Escola, estes se fazem diretamente aos insumos,
sendo sementes e combustível.

É necessária uma observação em relação a adubação de plantio e cobertura. Estes insumos não foram listados nos
custos de produção, porém objetiva-se mediante reunião com a equipe técnica e da Cooperativa, a conclusão de
se fazer ou não as adubações. Para maiores análises um levantamento do estoque de adubo da Unidade foi
executado e será ilustrado na Figura 04.
Figura 04: Estoque de adubo da Unidade
Em relação a adubação de plantio no projeto, objetiva-se se assim decidido, a utilização do adubo “Super Simples”,
como fonte fosforada, pois o adubo 8-28-16, será destinado ao plantio da cultura de milho da Unidade. Sendo
assim na utilização de adubação de plantio com Super Simples, mediante o estoque do adubo, uma adubação com
237,5 kg do adubo por hectare será possível, dividindo o estoque de adubo pela área destinada, resultando assim
em uma adubação de 42,75 kg de fósforo por hectare.
Em relação a adubação de cobertura, sugere-se a utilização da adubação nitrogenada com ureia com 45% de
Nitrogênio, diante da alta disponibilidade do adubo no estoque da Unidade; se diante da primeira adubação de
cobertura, utilizar de 30kg de nitrogênio por hectare, serão necessários assim 1080 kg de nitrogênio na área total,
sendo assim 2400 kg de ureia, ou ainda 67 kg por hectare.
Outra observação se faz ao controle de plantas invasoras no projeto, devido a área estar a mais de 03 (três) anos
sem receber operações de solo e estar somente recebendo o desfrute de bovinos onde o pisoteio é inevitável,
acredita-se que haverá alta incidência de plantas invasoras, posteriormente a instalação do projeto. Para que não
haja danos relativos mediante a incidência de plantas invasoras, sugere-se na semeadura a utilização recomendada
de sementes por hectare, visando assim maior formação da gramínea dificultando assim a incidência de plantas
invasoras. Também sugere-se utilizar de adubação de plantio e cobertura, diante da melhor formação da
gramínea. Não é descartada ainda a utilização de herbicida seletivo a pastagem caso os danos das invasoras se
tornem expressivos, tal operação se fará diante do estudo de danos e disponibilidade de recursos da Cooperativa
Escola no período devido do projeto.
RESULTADOS ESPERADOS
Espera-se com a implantação do projeto, uma maior oferta de pastagem ao rebanho bovino da Unidade, com baixa
oneração do caixa da Cooperativa Escola. Também é esperado que com a implantação do projeto, os outros pastos
da Unidade estejam em melhores condições de conservação, devido a rotação de pastagens executada, graças ao
novo pasto formado, evitando assim pisoteio e ocupações excessivas.

É visto que o projeto pode auxiliar em uma melhor qualidade sanitária e de estado corporal do rebanho bovino,
principalmente no período de baixa oferta de pastagem, na seca. Consequentemente a Unidade terá bovinos com
maior qualidade nutritiva, resultando também como consequência em resistência a doenças, bons índices
reprodutivos, e riscos menores de percas.
ANEXOS
Anexo 01: Foto atual da área destinada ao projeto
Anexo 02: Foto atual da Área destinada ao projeto

Anexo 03: Foto atual da área destinada ao projeto, atenção especial na baixa oferta de pastagem

CONCLUSÃO
Conclui-se o projeto no anseio do entendimento e estudo de todos envolvidos, mediante a razão de maior
qualidade nutritiva ao rebanho bovino da Unidade e da pastagem já implantada atualmente, possibilitando com
maior oferta de alimento, a possibilidade de uma eficaz rotação de pastagens. Além de tudo, o projeto é visado na
melhoria da qualidade da nutrição do rebanho bovino de corte atual, levando-se em consideração baixos custos de
produção.
Penápolis 28 de março de 2017
GRATO
LUÍS FELIPE MARQUES LIMA- SUPERVISOR DE GESTÃO RURAL
Metas associadas:
-> Desenvolvimento Interdisciplinar de Projetos Produtivos e Pedagógicos

Projeto:

PROJETO DE SUGESTÃO VENDA MILHO 2017

Responsável(eis):

Luis Felipe M. Lima, Cooperativa e professores área técnica

Data de Início:

28/03/2017

Data Final:

29/12/2017

Descrição:

PROJETO/RELATÓRIO DE SUGESTÃO VENDA MILHO 2017
Diante do estoque de milho em grão na Unidade e perspectivas de colheita para os próximos dois
meses, é sugerido então a comercialização de 350 sacos de 60 kg de milho em grão (21 toneladas).
Visto que com o recebimento firmado no mínimo para o primeiro semestre de 2017 de rações prontas
via “pregão”, sendo ração para aves postura, ração de suínos lactação, suíno fase inicial, crescimento
e engorda, ração para vacas de leite, além de recebimento de milho em grão, a demanda interna de
milho em grão será inferior ou igual a 750 sacos. Assim com o já estocado e com as previsões de
colheitas, a Unidade terá um montante médio de 1180 sacos de milho, ou seja, 430 sacos excedentes
a demanda interna, com disponibilidade de venda, consequentemente geração de renda a Cooperativa
Escola. Destes 430 sacos excedentes, é sugerido a comercialização de 350 sacos, tendo como
margem de segurança ainda 80 sacos levado o estoque interno a 830 sacos.
Em média anualmente a demanda anual de milho é de aproximadamente 1100 sacos de 60 kg, não
contando com rações e milho em grão vindo de pregão. Assim foi realizado o levantamento do estoque
atual da Unidade em rações prontas, assim como ilustra a Figura 01:
Figura 01: Estoque de rações prontas na Unidade

Ainda é declarado que neste semestre, haverá mais uma entrega de ração via pregão, sendo os tipos
de rações, como as descritas na Figura 01. Sendo assim mediante cálculos, estima-se que as rações

prontas via pregão, são suficientes ainda para no mínimo 4 meses de abastecimento nos setores,
principalmente na suinocultura, a aves de postura e vacas de leite.
Diante do exposto um breve calculo pode ser realizado, onde se demanda anual em sacas de milho é
em média 1100 sacos (sem contabilizar ração e milho vindo de pregão), e o estoque na Unidade em
ração pronta é suficiente para 4 meses, logo a demanda real será de 733 sacos.
A Figura 02 ilustra o estoque atual em sacos de milho d Unidade e as projeções de colheita da safra
2016-2017, que será realizada ainda neste semestre.
Figura 02: Projeção de colheita e de estoque de sacos de milho em grão a Unidade

Ressalta-se que as colheitas de milho se farão em datas distintas, nomeando como área 01 e área 02,
devido à idade distinta entre tais. Assim estima-se uma produtividade média das duas áreas que juntas
somam 8,5 hectares de 104 sacas de milho por hectare; tal projeção fixada de maneira “pessimista”
em relação a colheita, porém espera-se uma produtividade média de até 115 sacas por hectare,
deixando assim maior número de sacas armazenadas na Unidade, consequentemente uma margem
de segurança maior.
COMERCIALIZAÇÃO
Em vista da comercialização, foi estudado a venda já na colheita da área 1 (frente escola), observando
que quando o milho situado na área 02 estiver em ponto de colheita (possivelmente mais 30 dias), o
mercado futuro apresenta índices pessimistas em reação ao preço da saca para o produtor, onde
atualmente o valor da saca vem em queda constante.
Um contato com a Associação dos produtores de leite de Barbosa, São Paulo, foi realizado pelo
Supervisor de Gestão Rural desta Unidade, e os associados, se mostraram interessados na compra
do milho a ser vendido com preço a vista. Foi somente questionado o valor da saca, já que deve-se

agregar valor ao milho, por este ser comercializado já ensacado pela Unidade, assim o valor final da
saca não deve ser inferior ao comercializado em Secadores e distribuidores de grãos. Os associados
aguardam resposta da Unidade e estão abertos a negociação, tal contato foi realizado com a tesoureira
representante da Associação, Andréia Prata, inclusive ex-aluna do Curso Técnico em Agronegócio da
Unidade.
COTAÇÃO DE PREÇOS
Para planejar a viabilidade da venda, uma cotação do dia foi realizada, referente ao preço da saca de
milho, a fonte é o site da Cepa Esalq como ilustra a Figura 03.
Figura 03: Cotação do dia da saca de milho

Site: http://www.cepea.esalq.usp.br/br/indicador/milho.aspx
Também é ilustrada algumas tendências do Mercado Futuro de milho, como ilustra a Figura 04:

Figura 04: Mercado Futuro de milho em grão, fonte BM &F

Estima-se um custo de produção de R$ 3750,00 por hectare do milho colhido, sendo assim se o milho
for comercializado a R$ 32,00 por saca, a produtividade não pode ser inferior a 117 sacos por hectare,
para atingir o ponto de equilíbrio do negócio.
Assim 350 sacos comercializados a R$ 32,00 por unidade gerará uma receita de R$11.200,00.
Espera-se a análise, reflexão e tomada de decisão sobre o sugerido, levando sempre em consideração
também que milho armazenado muito tempo, perde valor e gera custos.

Anexo
Contato da tesoureira da Associação de produtores de leite de Barbosa
Andréia Prata

01518-99744-7812
Penápolis, 23 de março de 2017
Luís Felipe Marques Lima
Supervisor de Gestão Rural
Metas associadas:
-> Desenvolvimento Interdisciplinar de Projetos Produtivos e Pedagógicos

Projeto:

Projeto de Leitura

Responsável(eis):

Rosiley Maria Arroyo Anhesini/Ednéia Chinellato/Luciane Bento Bozzolo Tridapali

Data de Início:

03/04/2017

Data Final:

30/11/2017

Descrição:

EQUIPE:
LUCIANE BENTO BOZZOLO
ROSILEY MARIA ARROYO ANHESINI
EDNÉIA CHINELLATO

Apoio:
Direção, funcionários e professores

Resumo:
O projeto foi elaborado a partir do resultado da avaliação diagnóstica realizada na Unidade Escolar para o
1º ETIM. Na área de linguagens foi verificado dificuldades de leitura e interpretação, com isso, realizaremos ações

que
venham
diminuir
alunos ingressantes.

as

lacunas

de

aprendizagem
Objetivo Geral

apresentadas

pelos

Estabelecer relações entre a leitura e o aluno, ampliando o domínio dos níveis da leitura e da escrita,
realizando exercícios de leitura em grupo, com o objetivo de apresentar aos alunos as diferentes tipologias de
textos, como literatura, contos, crônicas, poesias, textos técnicos, entre outras produções textuais.
Metas:
Estimular a leitura entre os alunos internos, através da roda de leitura. Nos reuniremos uma vez por
semana, por uma hora, na Biblioteca escolar.
Justificativa:
A Leitura é um mundo que tem muitas facetas, ler é ampliar o próprio conhecimento para obter informações
simples e complexas, para saber mais sobre o universo factual, ir a busca de diversão, descontração e, por meio
da literatura , da poesia e da informação, chegar ao “prazer do texto”. Prazer que resulta em um trabalho intelectual
intenso que se instaura entre leitor e sua experiência prévia de mundo e o autor.
Metodologia
Iniciaremos a atividade com: a leitura de um texto pré-selecionado, o manuseio de livros, apresentação de
filmes, encenações, entre outras atividades que partirão de sugestões dos próprios alunos.
Resultados Esperados
Com esse projeto, almejamos melhorar o desempenho dos alunos em todas as disciplinas, na busca de mais
informações por meio da leitura e desenvolvendo habilidades e competências pessoais no seu dia a dia.
Cronograma
O projeto será desenvolvido entre os meses de abril a novembro de 2017.
Metas associadas:
-> Elevar o índice do desempenho escolar em 30% em relação ao índice anterior

Projeto:

Avaliação de Impacto Ambiental da Etec Joao Jorge Geraissate

Responsável(eis):

Regina Fátima Ferlini Teixeira/Rafael Stábile

Data de Início:

03/04/2017

Data Final:

30/11/2017

Descrição:

EQUIPE:
Regina Fátima Ferlini Teixeira
Rafael Stábile
Apoio:
Direção, funcionários, professores e alunos

Resumo:
A Etec João Jorge Geraissate está localizada na área rural e é considerada como um empreendimento
com atividades efetiva ou potencialmente causadoras de significativa degradação do meio. Sendo assim, a
proposta desse projeto é elabor com os alunos dos cursos técnicos em agropecuária e meio ambiente um estudo
sobre avaliação de impactos ambientais e os relatórios de impactos ambientais.
Objetivo Geral
Realizar o estudo de impacto ambiental das áreas produtivas da Unidade Escolar.
Objetivo Específico

Envolver alunos do curso de meio ambiente e agropecuária no estudo de impacto ambiental,
coletando dados das áreas produtivas ( manejo da suinocultura, bovinocultura, aves, soja, milho ,
confinamento ) , da área social ( número de pessoas, atividades e características ) e da área ambiental
( resíduo solido , agua e vegetação )

•
•

Produzir relatório de impacto , avaliando dados coletados , constituindo portfólio como documento a ser
consultado pela comunidade.
Avaliar os dados coletados para verificar como exercício a possibilidade de um licenciamento ambiental
para o funcionamento da escola

Justificativa:
A Etec Joao Jorge Geraissate, fica em área rural e a intenção de realizar uma Avaliação de Impacto
Ambiental ( AIA) tem como proposta, um prévio estudo de impacto ambiental com e respectivo relatório de
impacto sobre o meio ambiente (EIA/RIMA), de acordo com a regulamentação - Resolução CONAMA
237/97 Art. 3° cujo objetivo é assessorar o exercício de um licenciamento ambiental para a Etec considerada
como um empreendimento com atividades efetiva ou potencialmente causadoras de significativa degradação do
meio
Este exercício apoiará os cursos na gestão ambiental, proporcionando vivencia dos temas abordados e
colocando o aluno como avaliador do processo. Os resultados servirão como apoio ao processo de efetivar a gestão
ambiental da unidade escolar.
Metodologia
O tema AIA, EIA e RIMA são abordados nas matrizes curriculares . Os professores que ministram
componentes curriculares voltados a esse assunto estarão apoiando a coleta de dados para compor o EIA e RIMA
.
Após organização do portfólio, este será apresentado a comunidade e avaliado o empreendimento da
unidade para um futuro licenciamento ambiental.
Atividades
1-

Propor atividades a equipe de professores

2-

Envolver alunos na coleta de dados – social, ambiental e dos projetos produtivos

3-

Organizar os dados na forma de texto, fotos e planilhas

4-

Organizar portfolio e expor a comunidade

5-

Apresentar dados a comunidade em reunião agendada pela direção

6-

Refletir ações positivas e negativas do processo

7-

Propor melhorias

Resultados Esperados
1-

Alunos participando do AIA , EIA E RIMA na unidade escolar ,

2-

Alunos vivenciando na prática os conceitos abordados em sala de aula

3-

Criar um cronograma de atividade de melhorias ambientais, colaborando com a gestão ambiental

4-

Valorizar as práticas já realizadas na unidade

Cronograma
O projeto será desenvolvido durante o ano de 2017.
Metas associadas:
-> Elevar o índice do desempenho escolar em 30% em relação ao índice anterior

Projeto:

Acompanhamento e intervenção para a diminuição da evasão escolar

Responsável(eis):

Luciane Bento Bozzolo Tridapali

Data de Início:

06/02/2017

Data Final:

29/12/2017

Descrição:

OBJETIVO GERAL:
Reduzir em 50% o índice de perda escolar no curso do 1º, 2º, 3º Técnico em Agropecuária Integrado ao
Ensino Médio, 1º, 2º e 3º Módulo Técnico em Agronegócio e 3º Módulo do Técnico em Meio Ambiente.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS:
* Reduzir em 50% o índice de perda escolar
* Identificar e analisar as causas geradoras da evasão escolar
* Acompanhar sistematicamente a assiduidades dos alunos
* Estimular os pais ou responsáveis pelos alunos a acompanhar em parceria com a escola seu rendimento
escolar
* Acompanhar sistematicamente a recuperação contínua dos alunos
Diminuir a quantidade de alunos com progressão parcial
JUSTIFICATIVAS DO PROJETO:
O projeto visa realizar o acompanhamento da frequência dos aluno s e das atividades propostas, desta
forma, o presente projeto visa reduzir em 50% o índice de perda dos cursos da Unidade Escolar.
O presente projeto, além do acom panhamento junto aos docentes, prevê conversas com pais e alunos.
Também aulas de reforço e campanhas internas na comunidade, objetivando a redução das perdas discentes.
Na questão quanto ao acompanhame nto da frequência e as causas das ausências atuando de imediato, a
fim de evitar que os alunos abandonem os cursos, verificou-se que poucos casos são detectados e averiguados. Em
relação à perda de alunos, verificou-se que a equipe de gestão minimamente realiza reuniões, discute e registra em
ata os dados sobre as causas e perdas de aluno, por habilitação e período e esses dados não são monitorados ou
proposta ações imediatas, preventivas e corretivas.
Além disso, para redução da quantidade de menções insatisfatórias e progressão parcial, o Projeto de
orientação e Apoio educacional junto à equipe de gestão deverá atuar para o melhor monitoramento do processo
de recuperação contínua, realizando um acompanhamento sistemático. Deverá ser realizada reunião com os
representantes de classes (os discentes), coordenadores de curso e docentes, para discutir as dificuldades de cada
discente e traçar, em conjunto, formas de recuperação dos mesmos.
META(S) DO PROJETO:
- Em 2017 diminuir em 50% o índice de perda discente do curso do 1º, 2º, 3º Técnico em Agropecuária Integrado
ao Ensino Médio, 1º, 2º e 3º Módulo Técnico em Agronegócio e 3º Módulo do Técnico em Meio Ambiente;
- Acompanhar 100% dos alunos com dificuldades de aprendizagem;
- Aumentar 10% as monitorias em relação aos grupos de estudos realizados em 2016.
- Acompanhar 100% dos alunos em Progressão Parcial;

- Realizar 02 reuniões por semestre com os representantes discentes sobre os assuntos pedagógicos e segmentos
escolares.
METODOLOGIA(S)
- Realizar a recepção dos alunos dos primeiros módulos, apresentando os ambientes da Unidade Escolar, as normas
de convivência como são feitos o controle das faltas e os projetos culturais que serão desenvolvidos durante o ano
letivo;
- Elaboração junto aos Coordenadores de Curso de um questionário para verificar as lacunas de aprendizagem,
propondo grupos de estudos e atividades diversificadas;
- Acompanhar atividades extras no 1º Etim através de reforço escolar e grupo de leitura na recuperação contínua;
-Em atendimento as fichas de deliberação CEE 127/14 serão dadas ciências aos alunos do seu desempenho e as
orientações de modo individual para esclarecimento das atividades de recuperação;
-Durante o acompanhamento do desempenho escolar será utilizada a estratégia de observação direta: grupos de
estudos com alunos monitores que permitirá aprimorar o hábito de estudos, grupos de leitura, acompanhamento
das atividades de pesquisas e outros;
-Na recuperação contínuacriar novas situações através dos grupos de estudo e grupo de leituras com intervenções
pontuais e imediatas para o atendimento das dificuldades apresentadas pelos alunos nesse processo do ensino –
aprendizagem;
- Assistência individual para os alunos ingressantes na Etec;
- Propor juntamente aos Coordenadores de Curso parcerias com empresas do município e região, buscando
profissionais que possam ministrar palestras motivacionais e área de atuação dos cursos contribuindo na
sensibilização aos alunos quanto às oportunidades que terão na realização do curso técnico;
- Analisar a frequência utilizando o NSA- Novo Sistema Acadêmico, e entrar em contato com os alunos faltosos,
diagnosticando os motivos das ausências e propor ações de modo evitar a desistência;
- Tabulação das faltas e seus motivos, verificando ainda, quais componentes curriculares possuem quantidade de
faltas significativas, para junto com os coordenadores promoverem ações corretivas.
- Incentivar os alunos com rendimentos insatisfatórios e/ou dificuldades de aprendizagem a participarem de grupos
de
estudos/monitoria
no
auxilio
da
recuperação
continua
do
aluno.
- Acompanhar os rendimentos dos grupos de monitoria;

- Orientar os alunos quanto ao processo de aprendizagem na recuperação contínua e desenvolvimento das
Progressões Parciais, incentivando o uso de metodologias de aprendizagem diferenciadas;
- Nas reuniões quinzenais com os coordenadores de cursos, demonstrar o levantamento dos motivos das ausências
dos alunos, buscando ações preventivas.
- Promover reuniões periódicas com os alunos representantes de classes, para a integração, conscientização da
importância da formação técnica e também buscar nestas reuniões feedback do andamento dos cursos, junto a
coordenação pedagógica para diagnósticos.
- Promover aos alunos a participação noseventos educativos desenvolvidos na unidade escolar ou externo como
feiras, campeonatos, semanas tecnológicas, debates e outros.
- Incentivar a participação do grêmio estudantil na integração entre os cursos por meio da realização de atividades
de forma a promover a integração entre a comunidade escolar e ser atuantes na unidade escolar e desenvolver
ações:
- Na Cultura: montagens de peças de teatro, coreografias (dança), saraus, mostras de cinema e teatro, semana
cultural, concursos literários (poesias, contos, crônicas).
- No esporte: Campeonatos de futebol, vôlei, basquete, participação em campeonatos interescolares, gincanas.
-Político Pedagógico: Palestras, debates, avaliação dos diretores, professores e alunos no processo de
aprendizagem, garantir participação dos estudantes no Conselho de escola e na reunião de classes.
- Social: Campanha do agasalho,alimento etc., reciclagem de lixo, Campanhas de prevenção (gravidez precoce,
drogas etc.)
E. CRONOGRAMA DO PROJETO
ATIVIDADES
Recepcionar os alunos nas primeiras semanas no início das aulas
esclarecendo como é o controle das faltas, entrega do manual do
aluno com os direitos e deveres, e apresentação do projeto de
orientação e apoio educacional.
Planejar e realizar a eleição dos representantes de sala.
Acompanhar as faltas por meio do NSA e entrar em contato com
os alunos faltosos.
Reunião com os alunos que apresentam baixa assiduidade.
Organização junto aos alunos para inscrições do grêmio estudantil
de 2017
Eleição para atuação do novo grêmio estudantil

PERÍODOS[1]
01 /02 a 10/02

01/08 a 11/08
20/02 a 24/02
Semanalmente
mensalmente
13/02 a 16/02
03/03/2017

07/03 e 24/05
Realização de reuniões com a nova diretoria do grêmio estudantil
para planejamento de ações com atividades culturais,
esportivas,política e sociais para o 1º e 2º semestres.
27/07 e 21/09
No 1º semestre

após o conselho
intermediário (
mês de abril) no
Elaborar os grupos de estudos com monitorias para trabalhar as 2º bimestre.
lacunas de aprendizagem ( recuperação contínua).
No 2º semestre

após
fechamento
1º semestre.
Acompanhar os grupos de estudos com monitorias (auxílio na
recuperação contínua).
Planejar e acompanhar o grupo de leitura para o 1º Etim (
recuperação contínua).
Monitorar as causas de baixa frequência dos alunos, desempenho
escolar (menções insatisfatórias) após os conselhos finais de
classe e intermediários.

o
do

1º e 2º semestre
1º e 2º Semestre
1º Semestre: 1º e
2º
Bimestre/ 2º
Semestre: 3º e 4º
Bimestre.

Acompanhar odesenvolvimento e resultados das progressões
1º e 2º semestre
parciais junto aos alunos.
07/02 e 09/08
Trazer na unidade escolar ex-alunos para realizar palestras quanto
às oportunidades da empregabilidade que virão junto com o
término do curso técnico.

Início de
semestre

cada

Realizar eventos internos e externos com a participação dos alunos
dos Cursos Modulares e o Etim despertando interesses por
atividades culturais como: feiras, fóruns, campeonatos, semanas 1º e 2º semestre
tecnológicas, cultos ecumênicos, visitas técnicas, festival de
músicas e outros.
12/04 e 08/06
Organizar reuniões de integração: alunos representantes de salas,
grêmio estudantil, direção, orientação e coordenação pedagógica
por meio de bate papos informais para sugestões e feedback do
andamento dos cursos.
08/08 e 08/11

Promover Reuniões com os discentes representantes de classes
para encontro de troca de experiência, ideias e comprometimento
com a escola e sugestões para diminuir à evasão escolar e
acompanhar o ensino-aprendizagem.

15/03 e 10/05

26/07 e 20/09
Realizar os eventos educativos na unidade na Semana Paulo Freire. 08/05 a 11/05
Realizar as palestras sobre: Bullying, DSTs, Projeto 5s
(conscientização) e Palestras Motivacionais voltadas à
empregabilidade na área.
1º e 2º semestre

Monitorar e tabular o índice de perda de aluno por Curso.

Término do
Semestre

1º

Término do
Semestre

2º

Semana de Exposição de cursos Técnicos “Etec em movimento” e
visitas na unidade escolar por outras escolas do município 16/10 a 31/10
(Período do Vestibulinho)
Entrega do relatório do Projeto a Direção da Unidade Escolar e
18/12 a 30/12
Supervisão Regional.
RESULTADOS ESPERADOS
Entende-se que o fundamental para o sucesso das instituições de ensino é a manutenção e a conclusão de
seus discentes nos cursos escolhidos. Assim, os estudos referentes à evasão contribuem para conhecermos as
diversas causas do problema, e que só assim podemos traçar objetivos e estratégias para lidar com a temática
dentro da Unidade. Não basta apenas conhecer as causas da evasão; é necessária a discussão das ações para a
melhoria dos cursos e, consequentemente, a permanência do aluno na sala de aula.
Espera-se que com as ações desenvolvidas nesse projeto, juntamente com a Direção, Orientação
Educacional, Coordenadores de Curso e Funcionários possa diminuir a evasão dos cursos em 50% atendendo aos
objetivos propostos.
Metas associadas:
-> Elevar o índice do desempenho escolar em 30% em relação ao índice anterior

Projeto:

Relacionamento Interpessoal

Responsável(eis):

Direção e equipe de Gestão

Data de Início:

02/02/2017

Data Final:

30/12/2017

Descrição:

Resumo:
Considerando que a escola é um ambiente social, de grande número de pessoas, onde mantêm relações
constantemente, é normal que aconteçam os conflitos. O que não pode ser comum é o des´rezo em relação aos
incômodos, pois, esses devem ser trabalhados a fim de tornar os sujeitos mais tolerantes com o seu próximo.
Obejtivo:
Melhorar o relacionamento interpessoal no contexto escolar de forma que possam melhorar o ensino
aprendizagem e suas influências dentro e fora da escola.
Objetivo específico:
Compreender que algumas falas agressivas terminam por gerar conflitos nas relações interperssoas.
Justificada;
Através de uma pesquisa realizada entre professores, funcionários e alunos no mês de agosto e setembrode
2016, constatou-se que a escola está passando por um período dificil de relacionemanto interpessoal. Alunos
agredindo colegas e danificando patrimônio escolar. Alguns conflitos entre membros da equipe escolar causando
fragilidades no dia a dia do trabalho.
Metodologia
Capacitação cotching para professores e funcionários
Palestras motivacional para professores, funcionários e alunos para despertar o respeito mutuo, ética,solidariedade
e valores bem como manter um relacionameno amistoso.
Resultado esperado
União da equipe de professores, funcionários;
Alunos conscientes da importância da conservação do patrimônio escolar e do respeito para com o próximo.

Metas associadas:

-> Promover 01 palestra anualmente para professores e funcionários sobre ética profissional

PROJETOS FUTUROS
Projeto:

Qualidade de Vida na ETEC João Jorge Geraissate

Responsável(eis):

Direção,Coordenadores e professor responsável pela cooperativa escola

Data de Início:

23/01/2017

Data Final:

31/12/2021

Descrição:

Projeto Qualidade de Vida na ETEC João Jorge Geraissate
Resumo:
A escola estará realizada atividades que contemple a proposta de Promoção da qualidade de vida e o bem-estar
dos alnuos nos setores da residência escolar a partir da articulação e envolvimento dos segmentos cosntituidos
na unidade tais como conselho deliberativo de residência, comissão executiva de residência e diretoria da
cooperativa escola dos alunos serão articulados para que atuem nas melhorias do espaço fisico, alimentação,
gestão de resíduos e convivência e os professores das disciplinas afins serão convidados a implantarem a
proposta de gestão de residuos e segurança alimentar.
Objetivos:
1-Articular reunião da cooperativa para construção de projetos de produção de alimentos para fornecimento do
refeitório e venda externa;
2- Oferecer alimentos naturais através da cantina tercerizada, melhorndo alimentação dos alnuos;
3-Gestão dos resíduos da cozinha, alojamentos e setores produtivos para organização do espaço, destino correto
e compostagem;
4-Organizar palestras sobre segurança alimentar para sensibilização e envolvimento da comunidade.
Resultados esperados

1- Segurança alimentar para alnuos residentes e para professores e funcionários que utilizam o refeitório;
2-Envolvimento da comunidade escolar no acompanhamento das boas práticas;
3- Emitir certificados aos alunos que contribuirem com os projetos de qualidade de vida (horta e resíduo sólido.
Justificativa:
A CETEC CAPACITAÇÃO lançou o Programa Qualidade de vida nas ETECs Agrícolas a fim de envolverem a
comunidade escolar para que os alunos pratiquem a ética, o comapnheirismo, a liderança, o cooperativismo, o
ambiente equilibrado e saudável, a segurança alimentar enfim, busquem o equilibrio ambiental de forma a
contribuir deicsivamente para tornar a escola um ambiente agradável e propício ao aprendizado, a convivência e
a qualidade de vida seguindo uma perspectiva interativa e integradora.
Diante do exposto a escola estará realizando atividades que contemple a proposta de Promoção da qualidade de
Vida e o bem-estar dos alnuos nos setores da residência escola a partir da articulação e envolvimento dos
segmentos cosntituidos na unidade escolar tais como conselho deliberativo de residência, comissão executiva de
resisdência e diretoria da cooperativa escola dos alnuos.
Metodologia
Envolver os segmentos cosntituidos na unidade escolar tais como conselho deliberativo de residência, comissão
executiva de residência e diretoria da cooperativa escola dos alunos para que atuem nas melhorias dos espaços
fisico, alimentação, gestão de resíduos e convivênvia.
Será ministrado palestras, apoio aos porfessores ds disciplinas afins para que implantem a proposta de gestão de
resíduos.
Atividades
1- Reunião com professores para propor o projeto voluntário;
2-Palestras com alunos no período noturno e diurno sobre segurança alimentar;
3-Reunião com alunos da diretoria da cooperativa, sistema residência;
4-Articular palestra com nutricionista;
5-Articular com alunos e professores da cooperativa a organização da feirana cidade e Penápolis;
6-Estimular a cantina produzir lanches naturais;
7-Organizar projeto de gestão dos resíduos orgânicois;

Fornecer certificados de participação nos projetos produtivos;
9-Organizar evento para entrega de certificados
10- Premiação dos alunos mais assíduos.

Metas associadas:
-> Desenvolvimento Interdisciplinar de Projetos Produtivos e Pedagógicos
-> Elevar o índice do desempenho escolar em 30% em relação ao índice anterior
->
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Resumo:
O “Projeto Rádio Geraissate Som viabilizará este projeto na Comunicação” para aumentar a interatividade
dos meios de comunicação entre professores e alunos e toda comunidade escolar, criando um desenvolvimento de
habilidades específicas pelos seus usuários, sobretudo no contexto educacional e pedagógico. Dessa forma, a
implementação de uma rádio escolar tem como princípio uma educação para haver a gestão coletiva e democrática
dos recursos, da programação e do saber-fazer, para que a rádio escolar represente a totalidade dos envolvidos na
escola e contribua para o pleno exercício da cidadania.
A utilização da proposta sociointeracionista, possibilita que os estudantes, e toda a comunidade escolar, participem
ativamente do processo de implantação e implementação da rádio escolar, atuando como produtores e ouvintes.
Esse trabalho sinaliza um modo diferente de organizar os conteúdos em sala de aula e em outros espaços escolares.
Conceber a rádio implica, não só em analisar a produção já existente dos outros tipos de rádio, mas, sobretudo,
em produzir programas, utilizando os conteúdos propostos nos planos de trabalho da escola e do professor, para
que, efetivamente, possamos ter uma rádio da escola.
A rádio escolar pode constituir-se numa ferramenta metodológica de aprendizagem de conteúdos tridimensionais,
devendo ser veiculada durante o horário de aula, em períodos determinados, e de conhecimento dos professores e

dos alunos, não somente como um atrativo e diferencial na hora do intervalo ou como um componente
extracurricular.

Objetivo:
- Inclusão do maior número possível de estudantes na atividade de linguagem, com o intuito de desenvolver suas
habilidades de comunicação, desinibição e leitura.
-A pauta e os quadros produzidos inicialmente, serão de composição variável. -Criação de um espaço para
divulgação dos eventos escolares.
-Desenvolver a expressão oral do aluno, aprimorando a sua fala em público.
-Promover uma maior aproximação entre alunos, professores e funcionários.
-Promover a descobertas de novos talentos, socializando no ambiente escolar, favorecendo o desenvolvimento da
autoestima.
-Promover o exercício da cidadania a partir da discussão de temas, exposição de pensamentos e críticas.
Contribuir para a formação crítica do aluno em relação à linguagem jornalística.
- Melhorar a comunicação entre a comunidade escolar por ser uma fazenda de 100 alqueires, tendo setores distante
tais como suínos, bovinos, plantações, cunicultura e outros tendo em vista que estes setores não têm telefone.
- Atender as necessidades da comunidade escolar com entretenimento, bate-papos, músicas, avisos e interação
entre toda Unidade Escolar.
- Fazer da rádio um meio de comunicação e socialização tanto da própria unidade escolar trazendo acontecimentos
e notícias de toda a nossa região.
- Implementação de programas de interação cultural na ETEC.

Metas:
- Incentivar e estimular 100% dos alunos e toda comunidade escolar se envolverem com este projeto.
- Que 60% dos alunos se tornem colaboradores da rádio escolar trazendo matérias e notícias para toda comunidade
escolar desenvolvendo a habilidade de desinibição e leitura.

- Que 70% dos problemas de comunicação entre os setores mais distantes sejam resolvidos, através das cornetas
de som fixadas no alto da rádio.
- Que 90% dos alunos que ficam em escala na escola nos fins de semana possam ter entretenimento através da
rádio.
- Que 90% dos alunos sejam criadas responsabilidades ficando responsáveis pelo funcionamento das
programações da rádio.
- Que 80% dos alunos se socializem com notícias não apenas da unidade escolar e toda região.
- Que 70% dos alunos se envolvam através de pesquisas para programações culturais trazendo curiosidades,
costumes e modo de convivência não apenas de nosso País, mas de outros países.

Justificativa

- Aumentar a interatividade dos meios de comunicação entre professores e alunos e toda comunidade
escolar, criando um desenvolvimento de habilidades específicas pelos seus usuários, sobretudo no
contexto educacional.
- Que toda a comunidade escolar, participe ativamente do processo de implantação e implementação da rádio
escolar, atuando como produtores e ouvintes.
- Produzir programas, utilizando os conteúdos propostos nos planos de trabalho da escola e do professor, para que,
efetivamente, possamos ter uma rádio da escola.
- Melhorar a convivência escolar e o entrosamento de toda unidade escolar.
- Diminuir a distância da comunicação entre os setores.

Metodologia
- Trabalhar em equipe com toda a unidade escolar, fazendo escalas entre os alunos de cada série.
- Utilizar os professores que estiverem naquele dia na escola para supervisionar as matérias e as programações no
dia,
- Ter a participação dos professores nas programações,

- O Diretor da escola poderá fazer uso da rádio e também supervisionar matérias antes delas irem ao ar.
- A programação será realizada com uma grade contendo: notícias (no período da manhã e na hora do almoço),
vinte minutos de música por hora nos períodos vagos, Divulgação dos trabalhos realizados na unidade escolar e
escala de trabalho, espaço aberto para recados e outros.
- Utilizar Internet, jornais da cidade e região para divulgação de matérias.
- Divulgar o calendário de programações da unidade escolar.

Plano de Trabalho
- Todos os dias durante o ano letivo, com horários alternados;
- Na hora do intervalo e das refeições,
-Nos finais de semana para os alunos que ficarem de escala como entretenimento, seguindo horários apropriados
para programações,
- Utilização de uma escala mensal dos alunos participantes das programações.

Recursos necessários
- Recursos humanos: alunos e toda comunidade escolar.
- Recursos físicos: Lugar para a rádio ( já temos este lugar );
Recursos materiais:
- um computador,
-uma mesa de som de 6 canais,
- dois microfones, uma potência de 1000 wats,
- uma caixa de som para retorno,
- um fone de ouvido,

- um equalizador,
- fios para instalações,
- cornetas para serem colocadas em cima da rádio.

Formas de avaliação e de divulgação dos resultados
- Análise do diretor e dos Coordenadores pedagógicos avaliando as programações através da escrita das
programações através do cronograma das atividades das semanas;
- Avaliação dos alunos por meio do registro e análise de atividades já estabelecidas na Unidade Escolar;
- Os resultados serão fixados nos quadros de avisos;

Parcerias
- Procurará estabelecer parceria com as rádios da cidade para divulgação de eventos e músicas,
- Com os jornais da cidade e jornais da região para divulgação deste projeto e colaboração das matérias.

Metas associadas:
-> Elevar o índice do desempenho escolar em 30% em relação ao índice anterior

PARECER DO CONSELHO DE ESCOLA

