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INTRODUÇÃO 

 

 

 

A Etec de Artes é uma escola vocacionada do Centro Paula Souza que desenvolve educação profissional dentro dos 

Eixos Tecnológicos Produção Cultural e Design e Hospitalidade, Turismo e Lazer. A organização pedagógica da unidade 

escolar é diferenciada em razão da natureza das habilitações pois oferece e disponibiliza todos os espaços da escola 

para a construção de uma aprendizagem significativa, a partir de experiências estéticas diferenciadas em várias 

linguagens artísticas e na produção de diversas tipologias de eventos, em especial ao da área artística. Para tanto, ela 

conta com a participação colaborativa dos diversos entes públicos que compõem o espaço localizado no Parque da 

Juventude como a Biblioteca de São Paulo e o próprio Parque da Juventude. Com isso, as propostas didáticas e o 

envolvimento com o entorno proporcionam uma formação técnica e cidadã de maneira diversificada. 

Para 2020, a equipe gestora reviu as metas do ano anterior, atualizando-as para a nova realidade da sociedade frente 

à pandemia que assolou o mundo, bem como na continuidade pela busca da excelência no ensino. O Projeto Político 

de Gestão, em conjunto com o Projeto Político Pedagógico, com o Regimento Comum das Etec e as normas de 

convivência elaborado pelo conselho de escola, são os documentos norteadores da administração da unidade escolar. 

Estes pilares, através da participação democrática estabelecida pela constituição e o Art. 3º da Lei 9394/06, 

fundamentam as ações da equipe Administrativa, Pedagógica, do Conselho de Escola e de toda a comunidade escolar 

para o seu desenvolvimento e superação de dificuldades e anseios. Com isto, é possível estabelecer metas e 

compromissos visando o objetivo primaz que é o desenvolvimento e a formação do corpo discente. 

Para a elaboração deste projeto, a direção escolar, em conjunto com a coordenação pedagógica, coordenadores de 

curso e professores, elaborou propostas, sob a luz do Projeto Político Pedagógico, análise SWOT, indicadores 

institucionais e apontamentos da comunidade escolar, que buscam obter resultados satisfatórios e plausíveis neste 

ano que apresenta grandes dificuldades e desafios. Nesta versão, levou-se em consideração os indicadores de 

frequência e permanência escolar do sistema acadêmico, os indicadores do Web Sai 2019 e do Observatório Escolar. 
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Com esses dados, foi possível rever diretrizes dos projetos anteriores e propor novos projetos que colaborem para a 

melhoria dos resultados de sucesso escolar, a permanência e dos processos didáticos. 

Este projeto foi discutido em reuniões de curso e apresentado para apreciação junto a professores visando o seu 

aprimoramento. Posteriormente foi apresentado e debatido pelo conselho de escola. Com isso, buscou-se garantir a 

participação da comunidade no processo de escolha e aplicação para o quinquênio 2020-2024.  
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PROJETO POLÍTICO PEDAGÓGICO 

 

SOBRE A ESCOLA 

 

O projeto político pedagógico da Escola Técnica Estadual de Artes pretende responder às transformações sociais, 

culturais, tecnológicas e ambientais da sociedade contemporânea, levando em conta as leis e diretrizes que orientam 

a educação profissional. O presente projeto pedagógico almeja estabelecer um diálogo direto entre direção, 

professores, funcionários, alunos e a comunidade geral que atuam na escola, reconhecendo o seu papel primordial 

na condução e no aperfeiçoamento da educação profissional. O trabalho da Unidade Escolar se concentra em preparar 

o discente para a vida, para o mundo profissional, qualificá-lo para a cidadania e capacitá-lo para o aprendizado 

permanente, em eventual prosseguimento dos estudos ou diretamente no mundo do trabalho. Cada curso dispõe de 

autonomia na escolha dos formatos de desenvolvimento e apresentação dos Trabalhos de Conclusão de Curso, 

visando o melhor atendimento dos perfis profissionais constantes nos planos de curso. Esses preceitos estão 

consubstanciados na caracterização da Missão, da Visão e dos Valores adotados pela Escola. 

MISSÃO: 

Preparar profissionais da área de Artes e Hospitalidade que, ao apropriarem-se das habilidades e competências, 

possam contribuir com o desenvolvimento da sociedade de forma eficiente, responsável, atualizada e cidadã. 

VISÃO: 

Desenvolver um modelo de educar pela Arte, para a Arte e com Arte, utilizando abordagens inovadoras no processo 

ensino-aprendizagem e com currículos preparados para atender às necessidades dos alunos e da sociedade através 

da ética e transparência, gestão participativa e respeito à diversidade, para formar cidadãos e profissionais sensíveis 

e conscientes. 

VALORES: 

 - Referência na formação profissional; 

 - Qualidade e especialização nos cursos oferecidos; 

 - Comprometimento com um ensino de qualidade e significativo; 

 - Respeito ao aluno; 

 - Respeito à diversidade; 

 - Gestão participativa, decisão colegiada e trabalho em equipe; 

 - Ética e transparência; 

 - Sustentabilidade. 
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Em sua maioria, os docentes adotam processos de ensino-aprendizagem baseados na prática laboral de vivência das 

linguagens artísticas, e valorizam o trabalho colaborativo entre os discentes, na busca de contribuir para a construção 

da autonomia dos indivíduos.  

No Ano de 2020, em função do Decreto nº 64.881, de 22 de março de 2020, que dispõe sobre as medidas de 

quarentena para o Estado de São Paulo devido ao acometimento da sociedade paulista pela Pandemia de Covid-19, 

houve a necessidade de adequação do calendário escolar, em consonância com a Deliberação CEE 177/2020, de 

19/03/2020; com o Parecer CNE 05/2020, de 29/05/2020; e com o Memorando Circular 016/2020 – GSE/Geped de 

08/05/2020. Também, e principalmente, foi necessário adequar a abordagem da escola, de forma a atender ao 

Memorando Circular 08/2020 – GSE/Geped de 18/03/2020; à Portaria Cetec 1881, de 22/04/2020; ao Memorando 

Circular 017/2020 - GSE/Geped/Geve/Geslinf, de 15/05/2020; ao Memorando Circular 023/2020 – CETEC GSE/Geped 

de 02/07/2020; e o Memorando Circular 025/2020 - CETEC GSE/Geped/Geve, de 14/07/2020. Como estratégia 

pedagógica, a instituição adotou um modelo de orientação remota, através do aplicativo Microsoft Teams, por este 

ter acesso gratuito aos integrantes discentes e docentes do Centro Paula Souza. 

Assim, as equipes docentes realizam um intenso trabalho no intuito de adaptar estratégias, conteúdos e abordagens 

didáticas, visando atender aos planos de curso. Não obstante, mantêm grande atenção às transformações e 

adaptações que o setor produtivo/criativo da sociedade tem buscado, de forma a poder conduzir e integrar os grupos 

discentes em novas práticas artísticas e de produção cultural. 

Ao longo da história da Humanidade, a Cultura e a Arte se desenvolveram exatamente através da adaptação às 

transformações sociais e tecnológicas que ocorreram. O atual momento se demonstra como um ponto inevitável e 

agudo dessas mutações. A Etec de Artes anseia pela oportunidade de poder participar construtivamente na formação 

cidadã, artística e cultural nesta guinada social que se nos apresenta. 

Sobre os cursos ofertados:  
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TÉCNICO EM CANTO 

 

Durante o curso, o aluno é incentivado a interpretar diferentes 

obras musicais com a voz, focado no repertório popular nacional, 

considerando as diferentes linguagens estéticas e 

contextualização histórica da obra. Pode ou não se acompanhar 

com um instrumento musical, uma vez que essa habilidade é 

desenvolvida dentro dos módulos. 

O curso auxilia no desenvolvimento da conscientização dos 

elementos musicais dentro da prática musical; faz com que o aluno se aproprie da linguagem e dos conceitos através 

das aulas teóricas e práticas. O curso também pretende conduzir os alunos no processo de reflexão e (re) construção 

da própria identidade vocal, auxiliando na inserção do mercado de trabalho e na gestão de sua carreira. 

 

PERFIL DO MÓDULO 

Primeiro Módulo | Se concentra no desenvolvimento da musicalidade e da corporalidade do aluno, além de uma 

introdução à técnica e à teoria musical. 

Segundo Módulo | Aprofunda-se na percepção e na teoria musical, no estilo e fraseado do cantor. 

Terceiro Módulo | Está voltado para a síntese das aprendizagens por meio da criação de um espetáculo musical 

coletivo que compõe o Trabalho de Conclusão de Curso, junto com o relatório de processo, que busca atender ao 

mercado de trabalho. 

 

ABORDAGEM REMOTA 

Para adequação das atividades do curso de Canto ao cenário atual, adotamos a revisão de abordagens e 

ferramentas didáticas para garantir o desenvolvimento das 

competências previstas em cada componente curricular, 

considerando principalmente as possibilidades, ferramentas e 

materiais a que cada discente possui acesso. Cada docente possui 

liberdade para escolher a forma de abordagem de seus conteúdos, 

diversificando as opções de oferta de atividades síncronas e 

assíncronas, através de vídeo aulas gravadas, chamadas online, oferta de materiais de leitura, entre outras 

opções. Com um atendimento mais direcionado a cada aluna e aluno, as aulas remotas permitem um 
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acompanhamento mais intenso e constante pelos docentes. Desta forma, garantimos o processo de 

recuperação continuada, aplicada constantemente por todo o corpo docente. 

O suporte do Auxiliar Docente é fundamental pois, além de formação de Tecnólogo em Produção 

Fonográfica, ele tem realizado constantes pesquisas sobre aplicativos e programas - pagos e gratuitos - 

além de uma análise detalhada das possibilidades e facilidades de cada um deles, ofertando apoio 

constante a todas as turmas, para que possam viabilizar suas realizações práticas. Isso porque o trabalho 

coletivo depende do uso dessas ferramentas de edição de áudio e vídeo. Vale lembrar, que esse suporte 

se equipara ao suporte dado no manuseio dos equipamentos do estúdio - também usado pelos alunos em 

parte da sua formação profissional. 

Atenta às transformações do setor produtivo da Arte no período pandêmico, a equipe fomenta a produção 

artística de discentes, considerando as plataformas digitais e as formas de fazer arte coletivamente no 

período remoto. Assim, adotamos algumas ações pertinentes a esta questão: 

 

I – Os Trabalhos de Conclusão de Curso instigam as turmas a criar, coletivamente, uma produção musical, 

que pode ou não ter suporte visual, para ser divulgado através de redes sociais e plataformas de streaming 

(YouTube). Além das produções musicais, a porção escrita do trabalho se fundamenta no modelo do 

Caderno do Artista, para incentivar a reflexão sobre os processos de amadurecimento profissional de cada 

discente. 

 

II – Criação de Canal Virtual (Instagram) – Consonante com a forma que a comunidade artística adotou para 

a veiculação de suas produções, foi criado o Instagram @canto_etecdeartes que, apesar de não se 

configurar como recurso pedagógico, abre espaço para a divulgação de trabalhos de alunas, alunos e 

egressos, bem como viabiliza a adaptação de projetos fixos do curso, como o Encontro com o Artista.  
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TÉCNICO EM DANÇA 

 

O TÉCNICO EM DANÇA é o profissional que 

desenvolve atividades ligadas à criação e à 

execução de dança, atuando como 

bailarino, dançarino, diretor ou assistente 

de palco. Domina os diferentes gêneros e 

estilos de dança. Emprega técnicas de 

dança e recursos de improvisação, em 

espaços cênicos, como formas de 

expressão corporal. Atua como instrutor 

ou arte educador em espaços não formais. Deverá estar apto a desenvolver pesquisa em dança, redige e 

organiza pensamentos conceituais relacionados à dança, corpo e práticas de pesquisa. 

Para o curso técnico em Dança, as estratégias orientadoras no formato remoto buscaram suporte 

pedagógico, ao pensar as ações que o curso técnico de dança aborda no formato presencial, de maneira a 

alicerçar as metodologias para esse novo formato. Algumas práticas, como a “Semana em Trânsito”, e a 

complementação teórica de seus componentes, de maneira a possibilitar a continuidade das abordagens 

docentes. Essa estratégia se dá em função do que a nossa sociedade está passando e, de forma alguma, foi 

ou é uma tentativa de transformar um curso presencial em ensino a distância. 

 

PERFIL POR MÓDULO 

Primeiro Módulo | Tem como objetivo referencial as práticas de corpo como processo de estruturação e 

consciência, além de propor e desenvolver ações que fomentem a pesquisa, o registro e a escrita em dança. 

Para o formato remoto cabe salientar a utilização de plataformas digitais, como, por exemplo, o Microsoft 

Teams.  

Segundo Módulo | Tem como objetivo referencial as práticas de corpo nas ações coletivas e individuais 

(quando direcionadas pelo docente) enquanto processo de sistematização e pesquisa em dança; possibilita 

através de linguagens de danças diferenciadas maneiras, modos de pesquisa de linguagem a partir de 

outras estéticas e qualidades de movimento. Para o formato remoto cabe salientar a utilização de 

plataformas digitais, como, por exemplo, o Microsoft Teams. 
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Terceiro Módulo | Tem como objetivo as práticas de pesquisa e integração entre os módulos, direcionado 

à pesquisa teórica e prática para o trabalho de conclusão de curso. Para o formato remoto cabe salientar a 

utilização de plataformas digitais, como, por exemplo, o Microsoft Teams. 

 

TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO 

O curso não está pautado em estilos de dança, mas 

na abordagem de diferentes maneiras de trabalhar 

o corpo dando ênfase aos estudos da Educação 

Somática, propiciando que o aluno estabeleça 

conexões a partir de diferentes vivências. Ao 

desenvolver autonomia nas práticas do corpo, o 

discente revisita maneiras e possibilidades de fazer 

dança, buscando o desenvolvimento de sua própria 

pesquisa. A importância da pesquisa no cenário de 

produção de conhecimento em Arte, é um dos 

objetivos do curso técnico em dança, além do 

aprimoramento técnico na área, os TCCs são 

priorizados no formato de grupos para a realização 

da pesquisa e reedição do artigo, essa determinação 

cabe ao docente do componente. Uma grande 

relevância do curso está na produção dos TCCs dos 

estudantes, relacionando a escolha do 

assunto/recorte a ser desenvolvido e investigado 

durante a pesquisa, com os assuntos estudados em 

sala de aula. Os assuntos escolhidos exclusivamente 

pelos alunos são provenientes de experiências 

vivenciadas ou então aperfeiçoadas durante o curso, sob a orientação do docente titular do componente. A prática e 

a teoria não se separam, caminham interligadas, legitimando o fazer artístico pela concepção cênica e a produção 

escrita do artigo. É essencial que a escrita do TCC seja sobre o que aluno pesquisa na prática, já que os dois modos de 

comprovação tratam do mesmo objeto de desenvolvimento, sobre as especificações e determinâncias do formato a 

ser produzido direcionado pelo docente ministrante do componente, como: formato, normas e exigências. Sendo 

assim, os TCCs são concebidos no formato de dança de pesquisa para cena, e em artigo na escrita, priorizando o corpo 

como o principal material de pesquisa. As bancas de TCCs teórica e prática somente poderão ser abertas ao público 

quando o professor orientador conhecer na integra tanto o trabalho prático quanto teórico, com o conhecimento do 

conteúdo, conceitos, e desenvolvimentos relacionados à pesquisa do aluno. Caso os trabalhos não sejam 
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apresentados na íntegra e/ou parcial o professor orientador avaliará o aluno a partir das habilidades, competências e 

bases tecnológicas dos componentes de MECC e DTCC, juntamente com as atribuições mencionadas no plano de 

curso e cumprimento das avaliações estipuladas, excluindo a necessidade de apresentação aberta.  A realização, 

construção e entrega do artigo é indispensável para a formação do aluno – o artigo é a comprovação das 120 horas 

obrigatórias oferecido pela instituição, equivalentes ao estágio – e da não entrega do artigo ou nota não satisfatória 

implica a não aprovação no componente curricular, condição obrigatória para a entrega do diploma de formação do 

técnico em dança. Através desta elaboração de projetos práticos, vinculados a textos em formato de artigo científico 

no Trabalho de Conclusão de Curso sobre as normas pré-determinada pelo docente quanto ao número de páginas, 

modelo, normas e regras, os alunos egressos conseguem uma formação reconhecida no mercado de trabalho, em 

instituições de ensino superior e muitos também são contemplados com leis de incentivo à cultura. A prática de 

estágio supervisionado não se aplica a esse curso. Para o formato remoto cabe salientar a utilização das plataformas 

digitais como por exemplo Microsoft Teams e as possibilidades de registro dentro dessa plataforma. 

 

PROJETOS FIXOS 

Os projetos abaixo, além dos projetos interdisciplinares fazem parte das ações de acompanhamento contra evasão. 

 

Semana em trânsito | É uma atividade de integração aos alunos de todos os módulos, feita na primeira 

semana de aula, com intuito de apontar questões 

sobre o setor da área de dança. Esse ano contou com 

uma inovação. Pela primeira vez, teve como meio 

condutor um tema, proposta da atual coordenação. O 

tema do primeiro semestre foi “PESQUISA DE 

MOVIMENTO”, contando com a parceria de 

renomados profissionais da área de dança. Ficha de 

anamnese: Nos primeiros dias de aulas será lida e 

informado quanto ao preenchimento da ficha, constando informações sobre quadro de saúde do aluno. Os 

alunos menores de idade terão que levar para o pai ou responsável assinar. Adaptado para Microsoft 

Teams. 

 

Momento Movimento | Atividade que acontece uma vez por semestre, no qual os alunos organizam uma 

Mostra com atividades tais como aulas, oficinas, apresentações, mesas de conversas com recorte para área 

de dança. Essa atividade conta com coordenação de um professor que vistoria e orienta as atividades 
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discentes. Para o formato remoto cabe salientar a utilização de plataformas digitais, como, por exemplo, o 

Microsoft Teams e as possibilidades de registro dentro dessa plataforma. 

 

Cine dança | Apreciação e discussão de filme sobre dança, escolhido pelo corpo docente, no qual os três 

módulos se integram para pensar e problematizar questões setoriais da área de dança. Os vídeos fazem 

parte do Acervo Mariposa. 

 

Encontro em dança | Encontro que ocorre duas vezes por semestre, no qual artistas convidados trazem 

discussões sobre o setor da área de dança. Para o formato remoto cabe salientar a utilização de plataformas 

digitais, como, por exemplo, o Microsoft Teams . 

 

Dança em movimento | Projeto que visa relacionar o componente de sala de aula com o setor profissional. 

Essa prática se dará por meio de visitas técnicas. Para o formato remoto cabe salientar a utilização de 

plataformas digitais, como, por exemplo, o Microsoft Teams. 

 

VISITAS TÉCNICAS 

As visitas técnicas fazem parte do projeto Dança em Movimento, que tem o caráter de relacionar o 

componente de sala de aula com o setor profissional. Estreitando o conhecimento do discente com o setor 

profissional, e as relações que possam estruturar os conhecimentos abordados nos componentes. Para o 

período de pandemia foram suspensas, podendo apenas ser realizada no início do ano, na Semana em 

Trânsito. 

 

PARCERIAS 

A coordenação busca contato frequente com Casas e Instituições de cultura, no intuito de promover acesso 

dos alunos a espetáculos, palestras, oficinas etc. Atualmente tem parceria com o ACERVO AFRICA que visa 

promover capacitações e cursos de formação para os discentes do curso técnico de dança visando o 

aprendizado de arte sobre o recorte das temáticas afro-diásporicas em total conformidade com a lei 

10.659/03. Além da parceria com SESC para concessão de ingressos para assistirem espetáculos (ação 

integrada com o projeto dança em movimento). 

 



 

22 

RECUPERAÇÃO CONTÍNUA E PROGRESSÕES PARCIAIS 

A gestão escolar oferta a oportunidade de recuperação continuada e progressão parcial, sistematizando as 

medidas de cada componente no plano de trabalho docente, feitas de forma contínuas. A pensar formas 

perante a pandemia para alunos que não possuem acesso à internet ou à plataforma Microsoft Teams. 
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TÉCNICO EM DESIGN DE INTERIORES 

 

O Curso Técnico em Design de Interiores 

prepara o profissional que participa na 

elaboração e na execução de projetos de 

interiores de espaços residenciais, 

comerciais, vitrines e exposições, visando à 

estética, à melhoria dos aspectos 

funcionais, ergonômicos e visuais dos 

ambientes, para atender às necessidades 

de conforto, segurança e bem-estar dos 

usuários. Desenvolve esboços, perspectivas e desenhos de acordo com as normas técnicas. Planeja e 

organiza o espaço, identificando elementos básicos para a concepção do projeto. Representa os 

elementos de projeto no espaço bidimensional e tridimensional, aplicando métodos de representação 

gráfica. O mercado de trabalho compreende escritórios de design, empresas e escritórios de projetos de 

interiores, lojas de móveis e decoração, shoppings e outros estabelecimentos comerciais, construtoras e 

imobiliárias. 

 

PERFIL POR MÓDULO 

1º Módulo - Desenhista Copista | Os alunos no primeiro módulo desenvolvem as habilidades iniciais para 

ingresso na carreira de Designer de Interiores, através das quais desenvolvem aptidão em desenho 

normativo técnico, desenho normativo técnico digitalizado em CAD, teoria das cores, história da arte, 

aplicações ergonômicas e outros. Desenvolvem os primeiros projetos residenciais com interdisciplinaridade 

completa entre os componentes.  Ao final do módulo estão aptos para atuarem em escritórios de design 

de interiores, arquitetura ou engenharia como Desenhistas Copistas. 

2º Módulo - Desenhista Projetista| Os alunos no segundo módulo desenvolvem habilidades específicas para 

aprimorar o desenvolvimento criativo e projetual de cada um. Através do módulo os alunos desenvolvem 

um projeto comercial com interdisciplinaridade completa entre os componentes. Com isso,  desenvolvem 

aptidão para desenvolvimento de Briefings, Estudos Preliminares, Projeto Inicial, Projeto Executivo, Vistas 

Ilustradas e etc.  Ao final do módulo estão aptos para atuarem em escritórios de design de interiores, 
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arquitetura ou engenharia como Desenhistas Projetistas, expandindo as opções para: lojas de móveis, 

marcenarias, boutiques de revestimentos e etc. 

3º Modulo – Designer de Interiores | Os alunos no terceiro módulo desenvolvem habilidades para pleno 

exercício da profissão de Designer de Interiores, podendo, inclusive, atuar de forma autônoma. Através do 

módulo os alunos desenvolvem um projeto, do tema à planta, definido por eles. Com interdisciplinaridade 

completa entre os componentes, os alunos desenvolvem todas as etapas necessárias para o 

desenvolvimento pleno de um projeto de Interiores. Aplicam todo aprendizado do curso para 

desenvolvimento de Briefings, Estudos Preliminares, Projeto Inicial, Projeto Executivo, Vistas Ilustradas, 

Maquete Eletrônica e Apresentação. 

 

TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO 

Embora o Desenvolvimento de Conclusão de Curso seja desenvolvido no 3° módulo, os alunos começam o 

desenvolvimento da monografia no 2° módulo em Planejamento do Trabalho de Conclusão de Curso, 

utilizando o apoio de Linguagem, Trabalho e Tecnologia 

para desenvolvimento de alguns tópicos. No 3° 

módulo, então, em Desenvolvimento do Trabalho de 

Conclusão do Curso elaboram a finalização da 

monografia com suporte dos componentes de Ética e 

Cidadania Ocupacional, Evolução do Mobiliário II e 

Tendências em Design de Interiores. 

Em paralelo à realização da monografia, devem ser produzidos: o Anteprojeto, o Projeto Executivo, o 

Projeto 3D, Ilustrações Digitais e Ilustrações Manuais; de forma a integrar Representação Digital no Projeto 

de Interiores III, Projeto de Interiores II, Conforto Ambiental, Ilustração no Projeto de Interiores II, 

Representação Gráfica Espacial II e Representação Técnica do Mobiliário II. Cabe ao Orientador do 

componente Desenvolvimento do Trabalho de Conclusão de Curso estipular o número de pranchas, 

considerando a complexidade do projeto definido pelo aluno (ou alunos; porém, no caso de grupos, 

somente serão aceitas duplas). Essas pranchas devem ser elaboradas em formato A2 e entregues em pasta 

portfólio. 

Os temas são definidos em PTCC no segundo módulo em debate com os alunos e com isso, alunos 

transferidos ou retidos devem se adequar ao tema do semestre. 
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AÇÕES DE ACOMPANHAMENTO PARA REDUÇÃO À EVASÃO 

Semana de Recepção aos Calouros | Aula inaugural: apresentação do curso, dos módulos (certificações / 

habilitação) e possibilidades de inserção no mercado; interdisciplinaridades em todos os módulos; sistema 

de avaliação; horário e frequência; uso do NSA; recomendações baseadas no Regimento Escolar. 

Durante a semana, os professores debatem as bases 

tecnológicas de cada componente juntamente com a 

demonstração de exemplos de atividades a serem 

desenvolvidas; alunos assinam ciência das bases em cópia. 

Apoiados no Quadro Geral do Plano de Curso, sinalizam 

possibilidades de cargos ocupacionais no mercado, quando for o 

caso. 

Oficina ministrada aos ingressantes pelos alunos de segundo módulo. Apresentação de TCCs, realizada por 

alunos egressos, seguida de debate. Evento de confraternização entre os módulos. 

 

Acompanhamento Mensal | Instituição de professores tutores para cada módulo, de maneira a agilizar a 

comunicação alunos / professores / coordenações / orientação educacional. Controle de frequência e 

verificação do motivo das ausências. 

Análise dos resultados em Reunião de Curso após avaliação diagnóstica (menção parcial) e proposições de 

eventuais replanejamentos. 

Análise dos resultados visando planejamento para o próximo semestre em Reunião de Planejamento após 

avaliação global (menção final). 

 

Recuperações Contínuas e Progressões Parciais | A recuperação contínua é realizada no dia a dia da sala de 

aula e decorre da avaliação diagnóstica do desempenho do aluno, constituindo intervenções imediatas, 

dirigidas às dificuldades específicas, assim que estas forem constatadas. A correção/ reelaboração das 

atividades consideradas insuficientes pode ser feita em casa, caso não haja possibilidade de realizá-la em 

aula e aos alunos serão concedidos prazos diferenciados considerando seu grau de desenvolvimento. 
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ESTÁGIOS 

Estágios não estão previstos no Plano de Curso de Design de Interiores. 

 

DO SISTEMA REMOTO 

Em 2020, dada a Pandemia do COVID-19, se fez necessária uma nova abordagem e estratégias pedagógicas, 

dessa forma a melhor solução para adequação do plano de curso se deu pelas adaptações das aulas 

práticas, de desenho instrumentado e desenho digital. 

As aulas teóricas não sofreram mudanças em seu planejamento, as aulas de desenho instrumentado 

passaram a ter orientações de uso de esquadros e construções de desenho técnico sem o uso de réguas 

paralelas. Professores desenvolveram vídeo-aulas, chamadas de vídeo para orientações, manuais em PDF 

e etc. Tudo visando a melhor adequação para o sistema remoto. 

Nas aulas de desenho digital o uso das versões estudantis e de testes de alguns softwares se fez presente 

o tempo todo para adequação das aulas. Os alunos sem acesso a computadores desenvolveram relatórios 

baseados em vídeo-aulas, sendo assim, capazes de descrever o seu correto uso. 

A mudança no TCC dos alunos se deu da adequação da não impressão do trabalho e sim da sua confecção 

em PDFs e ilustrações digitais, com auxílio do AutoCAD e SketchUP. As apresentações continuam ocorrendo 

com o sistema remoto. 
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NOVOTEC EM EVENTOS 

 

O curso NovoTec Eventos trata-se do Ensino 

Médio com Habilitação Profissional de Técnico 

em Eventos, isto é, formação em três anos 

mesclando componentes curriculares da base 

técnica profissional de Eventos com 

componentes curriculares da Base Nacional 

Comum Curricular; os Componentes Curriculares 

de Espanhol, Filosofia e Sociologia (3º ano) são 

ofertados regularmente na grade curricular da 

unidade escolar. O curso tem, portanto, o objetivo de auxiliar na formação cidadã e básica do estudante, 

bem como na sua qualificação profissional. Para tanto, o grupo de docentes visa, através de metodologias 

diferenciadas, projetos e ações interdisciplinares, desenvolver os aspectos intelectuais, emocionais e 

morais dos alunos. E em conjunto com os profissionais de Eventos capacitá-los para uma vida profissional 

na organização e planejamento de eventos, identificando as necessidades de acordo com público alvo, 

local, orçamento, legislação entre outras especificidades. 

 

PERFIL POR MÓDULO 

Primeiro Ano | O aluno contará com componentes curriculares da Base Nacional Comum Curricular para 

formação na área de Humanas, Exatas e Biológicas, tendo como foco auxiliar o discente no 

desenvolvimento da autonomia em seu papel de estudante. Sendo assim, os docentes utilizam ferramentas 

digitais para complementar e ampliar o conhecimento para além da sala de aula. Em conjunto, a Base 

Técnica visa desenvolver as competências e habilidades no planejamento de um evento trabalhando seus 

custos, organizações, cerimoniais e protocolos. Além de inserir a visão no campo da hospitalidade coerente 

a formação em Eventos. 

 

Segundo Ano | Mantendo a maioria das disciplinas do ano anterior, acrescentando apenas Educação Física, 

a Base Nacional Comum continua no desenvolvimento da autonomia do aluno, porém neste momento o 

enfoque é maior no desenvolvimento da criticidade e complexidade na resolução de problemas, visando a 
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preparação para participação nos vestibulares, olimpíadas e provas nacionais. Em paralelo, a Base Técnica 

intensifica as competências e habilidades na logística e no serviço de um evento, trabalhando ainda o 

raciocínio e conhecimento quanto à segurança de um evento. Neste período, também contamos com a 

prática na organização e criação de atividades recreativas. 

 

TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO 

Será alinhado no próximo ano quando o curso terá sua primeira turma na série final. 

 

USO DOS LABORATÓRIOS 

Laboratório de eventos | As normas e organização do laboratório de Eventos serão realizadas em conjunto com 

professores e alunos, já que antes era norteada pelas práticas do curso modular, que não abriu turmas esse ano. 

Laboratório de ciências | Foi recentemente equipado, porém não teve suas normas e regulamentações montadas 

devido à obrigatoriedade das aulas em caráter remoto. Sendo assim, será construído coletivamente no próximo ano. 

 

USO DE EQUIPAMENTOS DIDÁTICOS 

Equipamentos e utensílios diversos | A requisição para a retirada de equipamentos deverá ser feita pelo 

professor, por meio do preenchimento de solicitação disponível na coordenação ou com o auxiliar docente, 

e entregue à ele no prazo mínimo de 36 horas antes da utilização. A solicitação poderá ser deferida ou 

indeferida com base na disponibilidade dos objetos listados.  O requerimento deve listar os equipamentos, 

data e local da utilização. 

Livros didáticos | são entregues aos alunos de forma gratuita, assim que o número de exemplares 

necessários estiver disponível na escola. O discente assinará um termo se responsabilizando pelo bom 

manuseio do livro, bem como a sua devolução ao final do período e/ou tempo estipulado pela 

coordenação, em caso de perda ou não devolução o aluno deverá realizar doação em livros para a 

biblioteca da escola, de acordo com lista de necessidades do acervo. 
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PROJETOS FIXOS 

Novotec convida | Evento organizado pelo 1º do Novotec Eventos, que visa ofertar uma série de atividades 

(palestras, workshop, etc) para os alunos dos outros cursos da escola, buscando assim, a interação com os 

demais discentes. Além de exercitar a organização e planejamento de um evento. No ano de 2020, o 

projeto foi suspenso devido ao formato de atividades remotas, devido à pandemia de coronavírus. 

 

PARCERIAS 

A coordenação busca contato com palestrantes e instituições que ampliem o conhecimento básico e 

técnico do aluno. Exemplos: Biblioteca São Paulo – rodas de conversa e plantão de dúvidas de Matemática. 

 

VISITAS TÉCNICAS 

Ocorrem ao longo de todo ano, visando a relevância para ampliação do conhecimento e capital cultural do 

aluno. Seguem, portanto, o planejamento realizado pelos docentes e o calendário de feiras/ eventos 

vinculados ao eixo de Hospitalidades e Lazer. 

 

RECUPERAÇÃO CONTÍNUA E PROGRESSÕES PARCIA IS 

A gestão escolar oferta a oportunidade de recuperação continuada e progressão parcial, sistematizando as 

medidas de cada componente no plano de trabalho docente feitas de forma contínua.  

Grupo de estudos | Montados de acordo com facilidades e dificuldades dos alunos para os componentes 

curriculares, ou pela indicação do professor quanto ao baixo desenvolvimento da turma. Sendo assim, o 

aluno que possui facilidade se torna monitor no grupo e auxilia aqueles que estão com baixo desempenho, 

os doentes auxiliam esse processo com disponibilidade de matérias e/ou atividades. 

 

ATIVIDADES REMOTAS 

Com a obrigatoriedade da quarentena, devido a pandemia de COVID-19, as atividades presenciais foram 

suspensas, modificando algumas práticas anteriores. 
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 Aulas síncronas e assíncronas 

 Realização de eventos on-line (Webnários) 

 Recuperação através de tarefas e plantões de dúvidas 

 Ausência de grupos de estudos 

 Visita técnicas através de tour virtual 

 Projeto "E quando tudo passar?". Projeto integrador da Base Comum e da Base Técnica, que tem 

por objetivo trabalhar as questões e/ou anseios pessoais e profissionais que acometeram os alunos 

ao longo da quarentena imposta pela COVID-19. Projetando ainda, de acordo com os temas 

levantados, as possibilidades e cenários futuros, pós crise pandêmica. 

 

Visitas Técnicas 2019                                                                                                                   Projeto “Novotec Convida” 2019 
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NOVOTEC EM DESIGN DE INTERIORES 

 

O curso NovoTec Design de Interiores trata-se do Ensino 

Médio com Habilitação Profissional de Técnico profissional 

de DI com componentes em Design de Interiores, isto é, 

formação em três anos mesclando componentes curriculares 

da base técnica curriculares da Base Nacional Comum 

Curricular. Os Componentes Curriculares de Filosofia (1º 

ano), Espanhol e Sociologia (3º ano) são ofertados 

regularmente na grade curricular da unidade escolar. O curso tem, portanto, o objetivo de auxiliar na 

formação cidadã e básica do estudante, bem como na sua qualificação profissional. Para tanto o grupo de 

docentes visa, através de metodologias diferenciadas, projetos e ações interdisciplinares, desenvolver os 

aspectos intelectuais, emocionais e morais dos alunos. E em conjunto com os profissionais de DI na 

elaboração e na execução de projetos de interiores de espaços residenciais, comerciais, vitrines e 

exposições, visando à estética, à melhoria dos aspectos funcionais, ergonômicos e visuais dos ambientes, 

para atender às necessidades de conforto, segurança e bem-estar dos usuários. 

 

PERFIL POR MÓDULO 

Primeiro Ano | O aluno contará com componentes curriculares da Base Nacional Comum Curricular para 

formação na área de Humanas e Exatas, tendo como foco auxiliar o discente no desenvolvimento da 

autonomia em seu papel de estudante. Sendo assim, os docentes utilizam ferramentas digitais para 

complementar e ampliar o conhecimento para além da sala de aula. Em conjunto, a Base Técnica através 

da interdisciplinaridade desenvolve as competências e habilidades quanto a escala, representação técnica 

normativa no desenho e identificação e seleção de materiais e revestimentos. 

 

TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO 

Será alinhado quando o curso tiver sua primeira turma na série final. 
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USO DOS LABORATÓRIOS 

Laboratório de ciências | Foi recentemente equipado, porém não teve suas normas e regulamentações 

montadas devido à obrigatoriedade das aulas em caráter remoto. Sendo assim, será construído 

coletivamente no próximo ano. 

 

USO DOS EQUIPAMENTOS DIDÁTICOS 

Livros didáticos | São entregues aos alunos de forma gratuita, assim que o número de exemplares 

necessários estiver disponível na escola. O discente assinará um termo se responsabilizando pelo bom 

manuseio do livro, bem como a sua devolução ao final do período e/ou tempo estipulado pela 

coordenação, em caso de perda ou não devolução o aluno deverá realizar doação em livros para a 

biblioteca da escola de acordo com lista de necessidades do acervo. 

 

PROJETOS FIXOS 

Não houve tempo hábil de elaborar projetos que permaneçam com o desenvolvimento do curso. 

 

PARCERIAS 

A coordenação busca contato com palestrantes e instituições que ampliem o conhecimento básico e 

técnico do aluno. 

 

VISITAS TÉCNICAS 

Ocorrem ao longo de todo ano, visando a relevância para ampliação do conhecimento e capital cultural do 

aluno. Seguem, portanto, o planejamento realizado pelos docentes. 

 

RECUPERAÇÃO CONTÍNUA E PROGRESSÕES PARCIAIS 

A gestão escolar oferta a oportunidade de recuperação continuada e progressão parcial, sistematizando as 

medidas de cada componente no plano de trabalho docente feitas de forma contínua.  
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Grupo de estudos | Montados de acordo com facilidades e dificuldades dos alunos para os componentes 

curriculares, ou pela indicação do professor quanto ao baixo desenvolvimento da turma. Sendo assim, o 

aluno que possui facilidade se torna monitor no grupo e auxilia aqueles que estão com baixo desempenho, 

os doentes auxiliam esse processo com disponibilidade de matérias e/ou atividades. 

 

ATIVIDADES REMOTAS 

Com a obrigatoriedade da quarentena devido a pandemia de COVID-19 às atividades presenciais foram 

suspensas modificando algumas práticas anteriores. 

 Aulas síncronas e assíncronas 

  Recuperação através de tarefas e plantões de dúvidas 

  Ausência de grupos de estudos 

  Visita técnicas através de tour virtual 

- Projeto "E quando tudo passar?". Projeto integrador da Base Comum e da Base Técnica, que tem por 

objetivo trabalhar as questões e/ou anseios pessoais e profissionais que acometeram os alunos ao longo 

da quarentena imposta pela COVID-19. Projetando ainda, de acordo com os temas levantados, às 

possibilidades e cenários futuros, pós crise pandêmica. 
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TÉCNICO EM PAISAGISMO 

 

O curso de paisagismo objetiva formar e certificar técnicos paisagistas com competência para produzir 

projetos gráficos e paisagísticos de nível médio, utilizando-se principalmente de instrumentos de desenho, 

e estudos teóricos voltados às áreas de arte, arquitetura e biologia. 

O curso prepara alunos para o mercado de trabalho que 

busca profissionais que compreendam a organização de 

espaços, que saibam produzir projetos técnicos 

paisagísticos, e que elaboram planos de trabalho que 

garantem a fidelidade da sua execução. Além de 

supervisionar sua implantação e orientar a conservação e a 

manutenção de jardins. 

O curso objetiva formar um profissional consciente em relação às demandas de espaços públicos e 

particulares. Um profissional que propõe soluções pautadas pelo respeito às artes, à ética, à estética, à 

história, à sustentabilidade, ao meio ambiente, à ecologia, à qualidade de vida, à acessibilidade, ao 

conforto, à segurança e à legislação vigente, permeados pela visão e pelos valores da escola sede do curso. 

Dentre as metodologias pedagógicas utilizadas pelo curso está o aprendizado por prática de projetos 

arquitetônicos e botânicos, em que a interdisciplinaridade apresenta os conflitos à serem solucionados e 

resolvidos em paralelo das disciplinas de curso. 

Assim sendo, os Projetos Técnicos Paisagísticos elaborados durante o curso têm o intuito de deixar um 

legado de melhores padrões para a sociedade e também fortalecer novas oportunidades de trabalho para 

o profissional técnico. 

O mercado de trabalho é composto basicamente de atribuições relativas e desenho em escritórios de 

arquitetura e urbanismo, escritórios de arquitetura da paisagem, escritórios de design, empresas de 

jardinagem e comercialização de plantas e insumos e empresas de construção civil. Também há atribuições 

nas empresas de jardinagem e comercialização de plantas ligadas à supervisão da implantação e 

manutenção das espécies botânicas nos locais dos projetos, e até mesmo órgãos públicos. 

Os técnicos também poderão conduzir seus projetos com maior autonomia atendendo a clientes 

residenciais, pequenos estabelecimentos institucionais e comerciais e recortes de praças e parques; em 

espaços maiores, em associação com arquitetos, engenheiros e designers. 
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PERFIL POR MÓDULO 

Primeiro Módulo | No primeiro módulo os alunos permeiam na busca de novos conhecimentos, habilidades 

e competências necessários à certificação de Qualificação técnica de nível médio de “Auxiliar em 

Paisagismo” que, basicamente, implica no domínio suficiente das bases tecnológicas de todos os 

componentes curriculares. 

Dentre aquelas específicas do curso de paisagismo, estão as áreas de elaboração e representação gráfica 

de projetos, desenho técnico digital e instrumentado, ilustração à mão de temas paisagísticos, desenho 

artístico e desenho de perspectivas tridimensionais técnicas. O conteúdo de história do paisagismo 

complementa também o módulo trazendo referências, aspectos estéticos, contextualização histórica entre 

outras reflexões de importância. Já o conteúdo de Teoria e prática da jardinagem e Plantas ornamentais, 

apresentam bases científicas e empíricas de temas relacionados à botânica e práticas em canteiros 

experimentais. 

Neste modulo se amplia também os conteúdos de botânica fundamental para que haja competência na 

análise das características de estruturas vegetais, identificação de espécies mais utilizadas e introdução no 

conhecimento de espécies nativas locais que fomentem espaços ecologicamente mais corretos. 

Para as atividades interdisciplinares, os alunos são convidados a elaborar um projeto residencial em comum 

sendo de pequena escala. Abordando com visão crítica sobre a proposta de projeto desde conhecimentos 

históricos até questionamentos como sombreamento, desenho, iluminação e função dos jardins. As 

atividades são sempre aplicadas às necessidades de clientes hipotéticos ou reais. 

Em suma, o módulo I prepara o aluno através de reflexões e conteúdo científico para capacitar a produção 

de um projeto completo no segundo módulo. 

 

Segundo Módulo | No Módulo II, os alunos já estão estruturados e situados quanto às funções e tipologias 

do Paisagismo, e reforça os conhecimentos, habilidades e competências necessários à certificação de 

Habilitação profissional técnica de nível médio de “Técnico em Paisagismo”. 

Os recursos pedagógicos adotados são aulas teóricas e práticas de projeto aplicadas à espaços públicos. 

Abordamos através da interdisciplinaridade, um espaço público específico, além do projeto de Trabalho de 

Conclusão de Curso. 
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Para melhor compreender, os projetos interdisciplinares em andamento envolvem Projeto de Paisagismo 

e Práticas Construtivas, já no início do semestre (desenvolvimento do Anteprojeto e, no segundo trimestre, 

produção de pranchas executivos) e abarca plantas Ornamentais II (para definição de espécies botânicas, 

em especial as nativas), Paisagismo e Meio Ambiente (para soluções com mais atenção à ecologia local), 

Implantação de Projetos (planejamento da execução, manutenção e pragas), Empreendedorismo e Ética e 

Cidadania (para simulação de modelagem de negócios, definição ética de papéis atitudinais nas relações 

de trabalho e orçamentos/estimativas de custos) e Aplicativos Informatizados II (para representação 

espacial por meio de Sketchup). Ainda assim, parte das aulas de Projeto precisam ser utilizadas para a 

produção de ilustrações bi e tridimensionais à mão, mais textos, memoriais e outros, formas de expressão 

de componentes do Módulo I. 

As ações dos docentes convencionadas pelo curso, além daquelas dispostas nos Planos de Trabalho 

Docentes, incluem dar consistente suporte à participação dos alunos nos projetos interdisciplinares em 

andamento, co-orientando os projetos de TCC e demais interdisciplinares, na conquista das competências 

e habilidades do perfil de formação previsto, pois o volume de trabalho é grande. 

 

TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO 

No início do processo de elaboração dos 

Trabalhos de Conclusão de Curso 

Paisagismo, no primeiro semestre de curso 

no componente curricular Planejamento do 

Trabalho de Conclusão de Curso (PTCC), o 

professor orientador define grupos de 1 à 4 

alunos e apresenta ao aluno um manual de 

desenvolvimento de atividades. São 

buscados locais, clientes e situações reais, 

para aproximar os grupos de situações 

verdadeiras e que imponham tomadas de decisões e propostas aplicáveis na prática. São problemáticas em 

locais preferencialmente de uso residencial, pequenos estabelecimentos institucionais e comerciais e 

parques e praças públicos ou privados em terrenos cuja área útil para intervenção e implantação se situe 

entre 200m2 e 500m2. 
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Para o desenvolvimento das atividades solicitamos uma monografia e as pranchas de diagnóstico do local 

(situação, condicionantes e interferências), relatórios técnicos, pesquisas dirigidas são previamente 

solicitados pelo professor orientador; cadernos de memoriais descritivos e botânicos independentes 

também podem ser solicitados. 

As novas competências e habilidades do curso a serem atingidas pelos integrantes são avaliadas, 

reavaliadas e recuperadas continuamente, ao longo dos dois semestres. 

Devem atender a parâmetros de pertinência, viabilidade, adequação, inovação, aplicabilidade, 

exequibilidade, superação de obstáculos, demandas e necessidades, manutenção e contingências 

administrativas e orçamentárias. 

Os critérios para avaliação dos TCCs são cumprimento de prazos, uso correto (de termos técnicos); limpeza 

na execução das tarefas; criticidade (na avaliação técnica das condições dos locais pesquisados); clareza e 

organização no uso da linguagem apropriada, de forma a possibilitar o entendimento da pesquisa; boa 

qualidade técnica do projeto paisagístico final (concepção); boa qualidade gráfica do projeto paisagístico 

final (executivo); interdisciplinaridade; e transversalidade nos projetos produzidos, com incorporação e 

aplicação adequada dos conteúdos dos demais componentes; assiduidade; participação prática efetiva 

durante as aulas e nas atividades; desenvolvimento observável dos trabalhos em sala de aula, 

individualmente e/ou em grupo, demonstrando proatividade nas tarefas individuais e interação com os 

demais estudantes nas atividades em grupo. 

Com relação ao material a ser produzido pelos grupos, de acordo com O Manual para Elaboração de 

trabalho de Conclusão de Cursos do Centro Paula Souza, 2.7, e de acordo com normas convencionadas pelo 

curso para armazenamento dos trabalhos, o produto final do TCC do curso de Paisagismo é entendido como 

essencialmente expositivo segue e compreende: 

1. Projeto Técnico com Memorial Descritivo incluído nele ou em brochura (Projeto Paisagístico), que se 

constitui num Portfólio (conjunto de todas as Pranchas Gráficas) e que deve permanecer na escola pelo 

período mínimo de seis meses, para apreciação e referência das turmas subsequentes; 

2. Arquivos digitais incluindo vídeo e apresentação eletrônica de todo o trabalho (apresentações das 

pesquisas feitas em Planejamento do Trabalho de Concurso, mais imagens em alta resolução das Pranchas 

Gráficas feitas em prancheta, em AutoCad e/ou PDF, precedidos de diagramação gráfica, textos e/ou vídeos 

de novas técnicas e procedimentos, plantas das áreas de cultivo, contemplando a botânica para paisagismo, 
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memorial fotográfico do levantamento do local, toda a Monografia e outros, como Memorial Botânico, a 

depender das particularidades); 

3. Monografia, que espelha o Projeto Paisagístico Final. 

 Ao final do segundo semestre, é realizada uma apresentação formal dos trabalhos aos professores do 

curso, demais alunos, convidados, familiares e interessados. 

 

PROJETOS FIXOS 

Semanas do Curso de Paisagismo: exposição de trabalhos, aumento da representatividade, visibilidade e 

interação entre o curso de paisagismo e os demais da escola, palestras de profissionais / professores 

atuantes no mercado de trabalho da área: datas nos meses de setembro e outubro; 

Trabalho de Conclusão de Curso (TCC) | Projeto Interdisciplinar 

e Transversal: relação específica entre DTCC e outros 

componentes: utilização de parte do horário de Práticas 

Construtivas (PC), de Projeto de Paisagismo (PP) e Aplicativos 

Informatizados II (AI II) para aplicação prática de suas bases 

tecnológicas em DTCC; utilização de parte do horário de PP, ao 

longo de todo o semestre. O formato já vem sendo utilizado 

desde a primeira turma do curso. Não há como separar especialmente os componentes DTCC e PP, visto 

que se complementam, se interseccionam e até se confundem em grande medida, pois o trabalho 

resultante do DTCC é traduzido pela mesma expressão gráfica com que se executa um PP; 

Projeto do módulo I | Medição, desenho de plantas, elevações e tridimensionais a partir de fotos de local a 

céu aberto utilizado para jardinagem; 

Projeto do módulo II | O projeto do Módulo I é revisado e são adicionadas novas proposições para o local 

de intervenção, na forma de esboços e desenhos tridimensionais. 

Projeto do Átrio | Desenvolvido em PP e PC, que desafia a proposição de um projeto com mobiliários, peças 

e elementos botânicos que intervenham na comunicação visual da escola, com objetivo de apropriação, 

interferência na identidade da escola e representatividade do curso. 
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Projeto do Viveiro de Plantas | Junto ao edifício da 

direção do parque da Juventude: correção do solo, 

plantio, acompanhamento, colheita, possíveis 

modificações segundo propostas do Módulo II; 

desenvolvido (e com manutenção cíclica) durante as 

aulas de Teoria e Prática de Jardinagem, serve de 

referência para os Projetos do Módulo I e II. 

Atuações em Ações de Cidadania | acompanhadas ou não de projetos (oportunidades anuais): exemplos 

recentes: Mutirão praça Vitor Civitta 2019, Projeto Santana 40/Bienal de Arquitetura, 2017, Verdejando, 

2017 e Virada Cultural, 2018. 

 

PARCERIAS 

A manutenção das parcerias abre portas para contatos profissionais entre instituição e a comunidade 

escolar. Além de trazer apoio e visibilidade ao curso para os semestres seguintes. Visamos parcerias com a 

administração do parque na prática de plantio e manutenção cíclica do Viveiro de Plantas junto ao edifício 

da direção. 

 Praça Vitor Civitta e a manutenção e mutirão de jardins e hortas. 

 Escola Agro Escola de Jacareí e o conhecimento com horticultura saudável e jardins funcionais. 

 Parcerias com organização de feiras e gratuidade para alunos, como Hortitec e Expoflora. 

 Coleta de mudas através do Viveiro Manequinho Lopes 

 Etecs; Parque da Juventude, Mandaqui, Itaquera II: verificação semestral da viabilidade de iniciar 

novos e/ou dar continuidade a projetos interdisciplinares comuns em andamento, como projetos 

de jardins puramente ornamentais, táteis, olfativos, reformas e criação de diretrizes de 

crescimento; 

 Empresas, como Salton, empresas voluntárias da educação (Hortelar, Ohquidea, SOS Abelhas sem 

Ferrão) e eventuais grupos organizados e empresas (busca de contato com Baumgarten e Totus). 

 

VISITAS TÉCNICAS  

Para o semestre de práticas remotas não temos visitas técnicas, mas sim a previsão e aprimoramento das 

futuras visitas. Os objetivos são principalmente de caráter pedagógico e prático: extensão do conteúdo 
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tratado nas aulas regulares, facilitação da empregabilidade e complementação da formação técnica, quais 

sejam: 

 Propiciar o conhecimento in loco de inovações e novas tecnologias nas áreas de atuação diretas e 

nas correlatas, ligadas à construção civil, design, sistemas mecanizados para jardins, iluminação e 

outros; 

 Acompanhar eventos, processos e assistência a palestras não reproduzíveis nas aulas regulares, 

devido à magnitude, condições técnicas ou de localização, como os ligados ao meio ambiente e à 

natureza. 

 Visitas técnicas anuais a Empresas e Feiras: escola de Jardinagem do Parque Ibirapuera, à Expo 

Revestir, à feira Arquitetura Sustentável, Ceagesp, Mube, instituições culturais etc. 

 Visitas técnicas anuais a Parques (verificação semestral da viabilidade de visita): Solo Sagrado, 

Plantarum, Amantikir, Holambra, Instituto e Jardim Botânico de São Paulo, Botânico de Jundiaí, 

Horto Florestal entre outros, a planejar e confirmar). 
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TÉCNICO EM PROCESSOS FOTOGRÁFICOS 

 

O Técnico em Processos Fotográficos é o profissional que produz e 

gerencia imagens fotográficas, manipulando a linguagem de forma criativa. 

Utiliza os recursos tecnológicos para a produção de imagens em ambientes 

externos, locações e estúdios de fotografia, executando o tratamento, a 

edição e o gerenciamento de imagens fotográficas digitais. Utiliza os 

equipamentos respeitando as técnicas de iluminação e de captura de 

imagens. Prepara imagens fotográficas digitais para diversos suportes. 

Manipula e manuseia fotografias digitais e analógicas como assistente em 

instituições que possuem arquivos e acervos fotográficos. Atua como 

colaborador de serviços para fotógrafos em eventos, estúdios, jornais, 

agências, produtoras e laboratórios fotográficos digitais.  

O processo de avaliação e acompanhamento das competências e habilidades é feito através da análise das 

fotografias produzidas e apresentadas em arquivos digitais ou impressões pelo discente ao longo das aulas. 

O processo de recuperação dos alunos com dificuldade de aprendizagem é realizado continuamente 

através das avaliações e durante a criação e apresentação destas imagens. No decorrer do curso os alunos 

vão construindo trabalhos que poderão ser utilizados como portfólio. 

 

PERFIL POR MÓDULO 

Primeiro Módulo | Os alunos desenvolvem as habilidades e competências estruturais para todo o 

aprendizado ao longo do curso. 

Segundo Módulo | Os alunos iniciam trabalhos fotográficos voltados para determinados nichos da 

fotografia e produzem coletivamente um fotolivro temático, envolvendo todas os componentes 

curriculares práticos. 

Terceiro Módulo | Constroem como trabalho de conclusão de curso um projeto fotográfico que poderá ser 

feito individualmente, em dupla ou em grupo de no máximo 5 alunos. O tema do projeto é definido pelos 

alunos, propiciando que a escolha e a construção do mesmo possibilite o desenvolvimento de habilidades 

e competências necessárias para criar autonomia para a criação de imagens e projetos fotográficos, e 
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exercer funções em diversos campos da fotografia. Gerando, também, o relatório técnico de todo o 

processo. Os alunos que apresentarem dificuldades receberão orientação individual para melhorar a 

qualidade do estudo que realiza individualmente; e os professores lançam mão de atividades 

complementares. 

 

AÇÕES CONTRA A EVASÃO 

Como projeto de evasão, a escola faz acompanhamento constante de faltas e entra em contato com os 

alunos. Dentro do curso de processos fotográficos são feitas conversas regulares com os alunos para fazer 

avaliações e o levantamento de possíveis desistências. 

 

ABORDAGEM REMOTA 

Para a abordagem remota, buscamos outras estratégias para atender o plano de curso. As práticas foram 

adaptadas com abordagens temáticas possíveis encontradas dentro do cotidiano do aluno para que este 

não fizesse qualquer tipo deslocamento pela cidade. Quanto aos equipamentos utilizados, foram abertas 

possibilidades ao aluno de fazer a captação com equipamentos que ele possuísse, incluindo câmeras de 

celulares. 
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TÉCNICO EM REGÊNCIA 

 

O Curso Técnico em Regência está ligado à prática 

musical em regência coral. Os alunos que buscam 

este curso esperam aperfeiçoar-se no domínio da 

leitura e interpretação de partituras, reger, ensaiar 

e participar da direção de grupos vocais, preparar 

grupos vocais e instrumentais para apresentações e 

gravações, participar de eventos musicais, redigir 

textos técnicos e realizar pesquisas pertinentes à 

área musical, transcrever, arranjar e editorar músicas. O aluno matriculado caracteriza-se por ter uma 

vivência prévia na área de música e busca, além da qualificação, o desenvolvimento de técnicas que o 

auxiliem na condução de corais. O grupo de alunos é bastante diverso, também com diferentes faixas 

etárias e repertório cultural pessoal.  

No processo de avaliação das competências, o desenvolvimento das habilidades e do trabalho em equipe 

e organização é primordial para o efetivo aprendizado do exercício profissional. 

O processo de recuperação do aprendizado é realizado de diversas formas pois, além das habilidades 

necessárias para o exercício profissional, é grande a necessidade de conhecimentos teóricos específicos. 

Com isso, é necessário o acompanhamento constante dos docentes visando a rápida recuperação para a 

produção dos projetos em grupo.   

O terceiro módulo está voltado para a síntese das aprendizagens por meio da criação de um espetáculo 

musical coletivo que compõe o Trabalho de Conclusão de Curso, junto com o relatório de processo, que 

busca atender ao mercado de trabalho. Com isto é possível proporcionar uma vivência prática da vida 

profissional, além de oferecer uma oportunidade de continuidade do projeto fora do ambiente escolar. 

 

ABORDAGEM REMOTA 

Para adequação das atividades do curso de Regência ao cenário atual, adotamos a revisão de abordagens 

e ferramentas didáticas para garantir o desenvolvimento das competências previstas em cada componente 

curricular, considerando principalmente as possibilidades, ferramentas e materiais a que cada discente 

possui acesso. Cada docente possui liberdade para escolher a forma de abordagem de seus conteúdos, 
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diversificando as opções de oferta de atividades síncronas e assíncronas, através de vídeo aulas gravadas, 

chamadas online, oferta de materiais de leitura, entre outras opções. Com um atendimento mais 

direcionado a cada aluna e aluno, as aulas remotas permitem um acompanhamento mais intenso e 

constante pelos docentes. Desta forma, garantimos o processo de recuperação continuada, aplicada 

constantemente por todo o corpo docente. 

O suporte do Auxiliar Docente é fundamental pois, além de formação de Tecnólogo em Produção 

Fonográfica, ele tem realizado constantes pesquisas sobre aplicativos e programas - pagos e gratuitos - 

além de uma análise detalhada das possibilidades e facilidades de cada um deles, ofertando apoio 

constante a todas as turmas, para que possam viabilizar suas realizações práticas. Isso porque o trabalho 

coletivo depende do uso dessas ferramentas de edição de áudio e vídeo. Vale lembrar, que esse suporte 

se equipara ao suporte dado no manuseio dos equipamentos do estúdio - também usado pelos alunos em 

parte da sua formação profissional. 

Atenta às transformações do setor produtivo da Arte no período pandêmico, a equipe fomenta a produção 

artística de discentes, considerando as plataformas digitais e as formas de fazer arte coletivamente no 

período remoto. Assim, os Trabalhos de Conclusão de Curso instigam as turmas a criar, coletivamente, uma 

produção musical, que pode ou não ter suporte visual, para ser divulgado através de redes sociais e 

plataformas de streaming (YouTube). Além das produções musicais, a porção escrita do trabalho se 

fundamenta no modelo do Caderno do Artista, para incentivar a reflexão sobre os processos de 

amadurecimento profissional de cada discente.       
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TÉCNICO EM TEATRO 

 

O curso enfoca nos aspectos da cultura brasileira e tem 

intenção de proporcionar estreita relação com o teatro 

contemporâneo. A formação em teatro será proposta a 

partir de um olhar para as epistemologias do sul, no intuito 

de valorização latino-americana, tão escassa nas escolas de 

formação teatral em São Paulo. A partir desta proposição 

pretende-se gerar ações artísticas decoloniais em busca da 

compreensão e prática do teatro como um ente que constitui o convívio cotidiano em acontecimento 

político/estético. Por outro, também é proposto que os saberes desenvolvidos ao longo do semestre 

brotem dos saberes e fazeres marginalizados e periféricos justamente por termos uma população de 

estudantes que migram das zonas mais afastadas da cidade para buscarem formação pública e de 

qualidade. 

 

PERFIL POR MÓDULO 

Primeiro Módulo | O primeiro módulo do curso enfocará na construção de saberes e fazeres rudimentares 

para o desenvolvimento da linguagem teatral, assim os/as estudantes terão a primeira relação com os 

parâmetros teatrais, ao final do semestre está previsto a exposição de processo criativo desenvolvido. 

Pesquisas e adaptação de jogos teatrais para a plataforma online. 

Foco: reconhecimento de si, do outro e do grupo. 

Segundo Módulo | O segundo módulo do curso enfocará nas poéticas urbanas, de modo que os/as 

estudantes iniciem um processo de reconhecimento territorial/cultural da cidade onde vivem e que, a 

partir deste contato com o urbano, se engajem com as problemáticas atuais da cidade. O módulo se finaliza 

com uma apresentação pública em ambiente urbano. O Módulo se finaliza com uma apresentação no 

ambiente online. 

Foco: cidade, cultura, atualidade 

Terceiro Módulo | O terceiro módulo do curso enfocará na criação de identidade do coletivo, sendo da 

autonomia docente a organização e gestão do processo criativo junto aos estudantes e que se mantém de 
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maneira irrevogável a necessidade de se manter em conformidade a um processo colaborativo e que preze 

pelo trabalho em conjunto. A partir das vivências que tiveram ao longo dos semestres anteriores, os/as 

estudantes desenvolverão um processo criativo com proposta estética e metodológica singular, de modo 

que identifiquem seus anseios artísticos e a perspectiva crítico/política e formalizem um trabalho cênico 

completo. Neste módulo é importante que os/as estudantes desenvolvam habilidades para criação, 

produção, difusão, circulação e desenvolvimento pedagógico/metodológico da obra criada, a fim de poder 

se formar na escola com uma proposta cênica pronta para atuar no mercado artístico. 

Foco: identidade, coletivo, produção e desenvolvimento de linguagem. 

 

TRABALHOS DE CONCLUSÃO DE CURSO 

O desenvolvimento do trabalho de conclusão de curso tem início no segundo módulo com pesquisas de 

campo e mercado. A montagem é realizada de forma coletiva, separando a turma por funções de produção 

executiva e financeira, com o objetivo de preparar o aluno para o mercado de trabalho. 

Todos os componentes do terceiro módulo estão planejados com conteúdos e estratégias voltadas para o 

trabalho de conclusão de curso da turma, com o objetivo de preparar o aluno para o mercado de trabalho 

com trabalhos práticos. 

O trabalho de conclusão de curso será apresentado em quatro 

etapas. A primeira se refere às oficinas e ações pedagógicas 

realizadas no componente TCE, junto com a comunidade 

externa; a segunda se refere ao caderno de montagem 

desenvolvido no componente DTCC e deverá ser finalizada em 

até duas semanas antes das apresentações públicas; a terceira 

se refere as apresentações públicas do espetáculo desenvolvido 

na colaboração entre os componentes do terceiro módulo; a 

quarta se refere à apresentação dos resultados do processo para 

a banca  de docentes, formada por todos/as os docentes do 

módulo. 

* Para a composição da terceira etapa são necessárias a 

quantidade mínima de cinco apresentações públicas. 
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** O aluno autoriza o uso do registro visual e sonoro da obra para divulgação do curso, como parte do 

processo pedagógico.  

*** Em decorrência do atendimento remoto devido a pandemia de COVID-19, os TCCs serão adaptados 

junto a vivência em isolamento e em ambiente virtual. 

 

PROJETOS FIXOS 

Projeto FENDAS | Acontece nos três primeiros dias letivos de cada semestre, com o objetivo de recepcionar 

os novos alunos e desenvolver uma integração com os demais módulos. É criada uma comissão de alunos 

e professores para organizar as atividades como: Apresentação da escola, apresentação de trabalhos 

realizados por alunos e oficinas de jogos teatrais. 

“Semana de mostra de Processos”: Acontece no final de cada semestre, onde os alunos podem mostrar os 

trabalhos realizados durante o semestre para os demais módulos e cursos. 

Residência Artística | Anualmente o curso de Teatro abre inscrição para realização de parcerias com Cias. 

de Teatro que se interessem em realizar pesquisas e processos artísticos na escola e que possam abrigar 

estagiários dos três módulos do curso para que acompanhem o processo a ser desenvolvido. 

Projeto FORO | Realizado um encontro online semanalmente em dias alternados, o objetivo do projeto e 

criar debates e discussões a respeito do cenário do teatro contemporâneo. O projeto tem a participação 

dos professores, porém, é realizado e organizado por uma comissão de alunos. O foro é dividido em mediar, 

performance e palestrante, com abertura para debate. 

O teatro por meio digital | Na fase da Pandemia, foi criado o canal do Youtube (Teatro Etec de Artes) para 

apreciação dos trabalhos realizados por alunos e um grupo no WhatsApp para dicas teatrais. 

ESCANCARA | É uma ação político/pedagógica do curso técnico em teatro que ocorre com frequência 

mensal. Ela tem por princípio aproximar os/as estudantes do curso com pesquisadores e cias. de teatro de 

ativa relevância no cenário contemporâneo, bem como oportunizar e facilitar a criação de laços de 

interesse comum entre o mercado teatral e a formação artística realizada no curso para que em 

decorrência deste diálogo possam ser efetivadas outras ações que promovam o ingresso dos/as estudantes 

em trabalhos e processos artísticos profissionais. 
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PARCERIAS 

Parceria com o Sesc Santana, com oficinas, palestras e espetáculos. 

Parceria com grupos de teatro da cidade de São Paulo, com estágio para os alunos. 

Parceria com a Unesp, palestras oficinas de circo e teatro 

 

VISITAS TÉCNICAS 

Visitas técnicas em teatro, para reconhecimento dos espaços cênicos. 

Agendamento e indicações de apresentações teatrais com foco nas aulas apresentadas. 
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ATOS LEGAIS 

 

ATO LEGAL DE CRIAÇÃO DA ESCOLA 

Decreto nº 53.132, de 17 de junho de 2008, publicado em DOE de 18 de junho de 2008, seção I, página 03. 

Modalidades de Ensino oferecidas: Técnico de Nível Médio concomitante e subsequente; Ensino Médio com 

Habilitação Profissional Técnica; 

 

CURSOS OFERECIDOS:  

ENSINO MÉDIO COM HABILITAÇÃO PROFISSIONAL DE TÉCNICO EM EVENTOS 

 Lei nº 9394, de 20-12-1996; Lei n° 13.415, de 16-2-2017; Resolução CNE/CEB n° 6, de 20-9-2012; Resolução 

CNE/CEB nº 4, de 13-7-2010; Resolução SE n° 78, de 7-11-2008; Decreto n° 5154, de 23-7-2004; 

 Plano de Curso aprovado pela Portaria do Coordenador do Ensino Médio e Técnico - 1573, de 7-12-2018, 

publicada no Diário Oficial de 8-12-2018 - Poder Executivo - Seção I - página 72. 

ENSINO MÉDIO COM HABILITAÇÃO PROFISSIONAL DE TÉCNICO EM DESIGN DE INTERIORES 

 Resolução SE nº 78, de 7-11-2008, Lei Federal nº 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, 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 nº 105/2011, das Indicações CEE nº 8/2000 e nº 108/2011. 

 Plano de Curso aprovado pela Portaria do Coordenador do Ensino Médio Técnico - 1828, de 17/01/2020, 

publicada no Diário Oficial de 18/01/2020 - Poder Executivo - Seção I - página 92. 

TÉCNICO EM CANTO 

 Resolução SE nº 78, de 7-11-2008, Lei Federal nº 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, 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 nº 105/2011, das Indicações CEE nº 8/2000 e nº 108/2011. 

 Plano de Curso aprovado pela Portaria Cetec – 746, de 10-9-2015, publicada no Diário Oficial de 11-9-2015 

– Poder Executivo – Seção I – página 53. 
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TÉCNICO EM DANÇA 

 Resolução SE nº 78, de 7-11-2008, Lei Federal nº 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, 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 nº 105/2011, das Indicações CEE nº 8/2000 e nº 108/2011. 

 Plano de Curso aprovado pela Portaria Cetec – 746, de 10-9-2015, publicada no Diário Oficial de 11-9-2015 

– Poder Executivo – Seção I – página 53. 

 

TÉCNICO EM DESIGN DE INTERIORES 

 Resolução SE nº 78, de 7-11-2008, Lei Federal nº 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, 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 nº 105/2011, das Indicações CEE nº 8/2000 e nº 108/2011. 

 Plano de Curso aprovado pela Portaria Cetec – 746, de 10-9-2015, publicada no Diário Oficial de 11-9-2015 

– Poder Executivo – Seção I – página 53. 

 

TÉCNICO EM EVENTOS 

 Resolução SE nº 78, de 7-11-2008, Lei Federal nº 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, 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 nº 105/2011, das Indicações CEE nº 8/2000 e nº 108/2011. 

 Plano de Curso aprovado pela Portaria Cetec – 758, de 10-9-2015, publicada no Diário Oficial de 11-9-2015 

– Poder Executivo – Seção I – página 54. 

 

TÉCNICO EM PAISAGISMO 

 Resolução SE nº 78, de 7-11-2008, Lei Federal nº 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, 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 nº 105/2011, das Indicações CEE nº 8/2000 e nº 108/2011. 

 Plano de Curso aprovado pela Portaria Cetec – 746, de 10-9-2015, publicada no Diário Oficial de 11-9-2015 

– Poder Executivo – Seção I – página 53. 
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TÉCNICO EM PROCESSOS FOTOGRÁFICOS 

 Resolução SE nº 78, de 7-11-2008, Lei Federal nº 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, 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 nº 105/2011, das Indicações CEE nº 8/2000 e nº 108/2011. 

 Plano de Curso aprovado pela Portaria Cetec – 746, de 10-9-2015, publicada no Diário Oficial de 11-9-2015 

– Poder Executivo – Seção I – página 53. 

 

TÉCNICO EM REGÊNCIA 

 Resolução SE nº 78, de 7-11-2008, Lei Federal nº 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, 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 nº 105/2011, das Indicações CEE nº 8/2000 e nº 108/2011. 

 Plano de Curso aprovado pela Portaria Cetec – 746, de 10-9-2015, publicada no Diário Oficial de 11-9-2015 

– Poder Executivo – Seção I – página 53. 

 

TÉCNICO EM TEATRO 

 Lei Federal nº 9394, de 20-12-1996; Resolução CNE/CEB nº 1, de 5-12-2014; Resolução CNE/CEB nº 6, de 20-

9-2012; Resolução SE nº 78, de 7-11-2008; Decreto Federal nº 5154, de 23-7-2004. 

 Plano de Curso aprovado pela Portaria Cetec – 746, de 10-9-2015, publicada no Diário Oficial de 11-9-2015 

– Poder Executivo – Seção I – página 53. 
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HISTÓRICO 

 

 

Inaugurada em 13 de maio de 2008, a ETEC de Artes foi cenário da assinatura da Lei Complementar 1044/2008, que 

versa sobre a nova reestruturação da carreira dos funcionários do CEETEPS. Criada para abrigar novas modalidades 

de cursos técnicos na área artística, inicia suas atividades em julho de 2008 com as turmas de Música e Dança, nos 

períodos manhã e tarde. A partir do 2º semestre de 2009, o curso de Técnico em Música não é mais ofertado, dando 

lugar a dois novos cursos em consonância com o Catálogo Nacional dos Cursos Técnicos: Técnico em Canto e Técnico 

em Regência. Em 2010, novos cursos são implantando no período noturno: Técnico em Design de Interiores e Técnico 

em Eventos. Com a crescente procura pelos cursos no Eixo de Produção Cultural e Design, são ampliadas as ofertas 

de vagas para o período noturno. Em 2011 a Etec de Artes colabora na implantação da Etec Jornalista Roberto Marinho 

com a oferta dos cursos de Técnico em Multimídia e Técnico em Produção de Áudio e Vídeo e inaugura um novo Polo 

de Arte Educação na capital, em parceria com o Instituto Arte na Escola. Já em 2012, recebeu o novo curso Técnico 

em Esportes e Atividade Física em parceria com a Fundação Gol de Letra, como projeto-piloto que resultou, 

posteriormente, na implantação da Etec de Esportes Curt Walter Otto Baumgart. A Etec de Artes foi a pioneira na 

oferta, em 2012, das Especializações Técnicas em Produção Cultural (no Eixo de Turismo, Hospitalidade e Lazer) e em 

Composição e Arranjo (no eixo de Produção Cultural e Design) para ampliar a formação e as competências dos alunos 

nos cursos de Eventos e, na área de Música, Canto e Regência. Com o Conservatório Dramático Musical Dr. Carlos de 

Campos, em Tatuí, o Centro Paula Souza, por meio da Etec de Artes, iniciou parceria Técnico-Pedagógica para a 

Certificação por Competências dos alunos do Conservatório. Através dos cursos de Técnico em Instrumento Musical 

e Técnico em Fabricação de Instrumentos Musicais (os primeiros técnicos em luteria com formação técnica do Estado 

de São Paulo sob oferta pública), os profissionais formados no Conservatório passaram a obter reconhecimento 

oficial, comemorado através de publicação no Diário Oficial do Estado de São Paulo, que pode proporcionar novas 

perspectivas na carreira profissional. 
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A Etec de Artes participou, em 2013, da organização e apresentação do Flashmob como ação de abertura do ano da 

Copa do Mundo em São Paulo. A ação ocorreu na Estação da Luz e envolveu 140 alunos e professores. Neste mesmo 

ano, foi implantado um novo curso no Eixo de Produção Cultural e Design: Técnico em Arte Dramática que alcança 

um alto índice de procura caracterizando-o com um dos cursos com maior demanda no Centro Paula Souza. A partir 

do primeiro semestre de 2014, a oferta dos cursos de Técnico em Paisagismo e Técnico em Processos Fotográficos 

completa o quadro de cursos que torna a Etec de Artes como uma unidade escolar especializada no Eixo de Produção 

Cultural e Design. Em meados de 2014, a diretora Prof.ª Lucília Guerra é transferida para a CETEC Capacitações. Com 

isso, uma nova equipe administrativa assumiu, a partir do 2º semestre, a missão de garantir o crescimento e a 

continuidade das características da comunidade que proporcionam a esta unidade escolar o reconhecimento do 

trabalho do corpo docente e da formação profissional de seus alunos. A partir de 2015, a unidade escolar passou a 

abrigar diversos projetos, gerados por alunos egressos, relacionados aos diversos programas de incentivo à cultura 

em âmbito municipal e estadual como forma de apoio à inserção no mercado de trabalho. Já em 2017, a Etec de Artes 

implantou um novo formato para a comemoração da Semana Paulo Freire, com a participação e organização dos 

discentes e do Grêmio Estudantil, buscando um maior dinamismo, significância e pertencimento. Nesta semana, e 

como resultado de uma reformulação dos espaços internos, foi inaugurado o primeiro banheiro neutro, denominado 

'Para Todos', em respeito à diversidade de gêneros dos discentes. Outras atividades entraram em definitivo no 

planejamento e calendário escolar como o Festival da Canção, Momento Movimento, Semana em Trânsito, Semana 

de Design de Interiores, Semana do Paisagista, além da Mostra de Artes com a participação de todos os discentes e 

professores que apresentaram seus projetos para toda a comunidade ao final do ano letivo. Em 2018, a Etec de Artes 

é convidada a participar, através de seus alunos da Virada Cultural 2018 realizada pela Secretaria Municipal de Cultura 

da cidade de São Paulo e, em comemoração aos 10 anos do início das atividades da unidade escolar, realizou um 

grande projeto interdisciplinar que foi elaborado e executado por toda a comunidade escolar. Neste, foram envolvidos 

de mais de 250 alunos desde a organização e execução da festa até as apresentações artísticas no Teatro Sérgio 

Cardoso, em parceria com a Secretaria de Cultura. 

Em 2019 a unidade implanta a primeira turma de ensino médio com o Ensino Médio com Habilitação Técnica em 

Eventos, visando ampliar e diversificar as oportunidades de acesso aos cursos oferecidos. Realiza também, por 

iniciativa dos discentes e de maneira interdisciplinar e intercursos a I Festa Junina da Etec de Artes, com a participação 

de familiares e a comunidade em geral. Seguindo a filosofia de trabalho da equipe de Direção, o prédio da Etec de 

Artes abriga ainda diversos projetos como forma de incentivar e promover o desenvolvimento profissional e artístico 

dos alunos egressos. Com isso, ela promove, aos finais de semana, condições para o desenvolvimento de ações sociais, 

projetos artísticos e palestras. Em conjunto com as parcerias firmadas entre a Biblioteca São Paulo e o Parque da 

Juventude, desenvolve ainda projetos para a promoção da cultura para a comunidade do entorno.  
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CARACTERIZAÇÃO 

 

MODALIDADES 

TÉCNICO CONCOMITANTE E SUBSEQUENTE 

ENSINO MÉDIO COM HABILITAÇÃO PROFISSIONAL TÉCNICA 

AGRUPAMENTO DISCENTE 

 

Habilitação Turno Alunos 

Canto Tarde 23 

Canto Noite 23 

Canto Tarde 30 

Canto Tarde 30 

Canto Noite 30 

Canto Noite 27 

Dança Noite 30 

Dança Tarde 31 

Dança Tarde 28 

Dança Noite 31 

Dança Tarde 25 

Dança Noite 29 

Design de Interiores Tarde 28 

Design de Interiores Tarde 30 

Design de Interiores Noite 26 

Design de Interiores Noite 30 
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Design de Interiores Tarde 31 

Design de Interiores Noite 29 

Ensino Médio com Habilitação Profissional de Técnico 

em Design de Interiores - MTec (Novotec) 

Manhã 30 

Ensino Médio com Habilitação Profissional de Técnico 

em Eventos - MTec (Novotec) 

Manhã 30 

Ensino Médio com Habilitação Profissional de Técnico 

em Eventos - MTec (Novotec) 

Manhã 29 

Paisagismo Manhã 24 

Paisagismo Manhã 30 

Processos Fotográficos Tarde 27 

Processos Fotográficos Noite 30 

Processos Fotográficos Tarde 32 

Processos Fotográficos Noite 30 

Regência Manhã 21 

Regência Noite 25 

Regência Noite 30 

Teatro Manhã 28 

Teatro Manhã 26 

Teatro Tarde 30 

Teatro Tarde 25 

Teatro Tarde 21 

Teatro Manhã 30 
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CLASSES DESCENTRALIZADAS 

Não há classe descentralizada nesta unidade no ano de 2020 

RECURSOS HUMANOS 

ADMINISTRATIVO 

ALEXANDRA RIOLANDO 

ANA CLAUDIA MENDES PIMENTA GUEDIN 

CAIO RICARDO MOURA 

CLARICIANA RAMOS DE SOUZA 

CLÁUDIO APARECIDO SANT' ANA 

CLÁUDIO MARQUES DA SILVA 

MARCOS JOSE FERREIRA BEZERRA 

MICHELLE DE FREITAS 

PATRÍCIA FERREIRA 

TERESINHA MATEUS DOS ANJOS 

THAIS FORTES SANTA CLARA 

 

AUXILIARES DOCENTES 

LUIS FERNANDO ABEID 

NATAN DE LAZARO LOPES 

 

DOCENTES 

ADRIANA MUNIZ RODRIGUES 

ALEXANDRE DE FREITAS CARREIRA  

ALINE OLIVEIRA ZOIA DO AMARAL  

ANA CLÁUDIA CHETENKI DONINI  

ANA LAURA PULSINI LOUZADA BÁDUE  

ANA PAULA PAVANELLO SULTANI  

ANDRÉ BATISTA DOS SANTOS  

ANDRÉ BELOTO TOTI  

ANDRÉ EBERT DE MORAES  

ANGÉLICA ANDRADE SILVA MENEZES  

ANGREI FIEL DA SILVA  

javascript:AbrirPopup(%22/ppg/custom/classes_desc_ver/798c68a5-8915-71a6-788e-860f6233436f%22)
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BRUNO DOS SANTOS VILELA  

CAIO VINÍCIUS DE SOUZA MARTINGO  

CAMILA CORNETET PEREIRA  

CAMILA DAVANÇO BRONIZESKI  

CARLOS EDUARDO FIGUEIREDO  

CASSIANO CORDEIRO MENDES  

CECILIA DE LOURDES FERNANDES MACHADO  

CÉSAR AUGUSTO COELHO ALBINO  

CHARLES HENRIQUE DOS ANJOS LOURENÇO  

CINTHIA APARECIDA LEMES  

CLÁUDIA MILANI  

CLAUDINEI ROBERTO DA SILVA CASTILHO  

CLÁUDIO APARECIDO SANT'ANA  

CLAYDSON MATSUSHITA MORO  

CLEBER BERTAGNON  

CLEBER WILHANS SPOLLE  

DANIEL BOCCHI  

EDUARDO ROSA DA SILVA  

ELAINE CRISTINA GALDINO DA SILVA  

ELDER SERENI ILDEFONSO  

ELIANA XAVIER DE OLIVEIRA  

ELISA MASSARIOLLI DA COSTA  

EMERSON PEREIRA TINEO  

FABIANA DE CASTRO VILLAS BOAS  

FABIANO DE ABREU MACHADO  

FELIPE FERREIRA ALVES  

FERNANDA AMARAL SANCHES LUCAS  

GENI APARECIDA BARBOSA  

GLAUCIA GOMES DA SILVA  

IGOR GASPARINI  

ISAÍRA MARIA GARCIA DE OLIVEIRA  

JANAINA BASTOS SOARES  

JOÃO CARLOS PRADO DE LIMA  

JOÃO LOURENÇO DE PAULA E SILVA  

JOSI LEOPOLDINA SOARES ARCANJO  

JÚLIO CEZAR GIUDICE MALUF  

JÚLIO NOVAES IGNÁCIO BELLODI  
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JÚNIA CÉSAR PEDROSO  

LORRAN GOVEIA RODRIGUES CARVALHO  

LUCAS EVANGELISTA SANTOS DE SÃO JULIÃO  

LUCÍLIA DOS ANJOS FELGUEIRAS GUERRA  

LUIZ AUGUSTO SILVA LIMA  

LUIZ FERNANDO DA SILVA ANASTÁCIO  

MARCEL FELÍCIO COPOLA  

MARGARETE DOS SANTOS  

MARIA CARLA LAZAZZERA  

MARIA CRISTINA UTAGAWA  

MARIA OLIVIA FREIRE HOLANDA  

MARILIA BALBI SILVEIRA  

MARINA BOM JOÃO GIMENEZ  

MAURA DE MOURA GODOY  

MAURICIO TRINDADE  

MAYRA DE MATTOS MORENO  

NATÁLIA MOURA LEONARDO  

NELSON PICCHI JUNIOR  

NINA NUSSENZWEIG HOTIMSKY  

PATRICIA PEREIRA FRANCO AOCKIO  

PAULA BEATRIZ PERACINI DOGANI DO VALLE  

PAULA ELIZABETH CASSEL DE ARAUJO  

PAULO CESAR DA SILVEIRA  

PAULO GOMES DA SILVA  

PETÍCIA CARVALHO DE MORAES  

PLÍNIO DONDON MARTINS  

PRISCILA FREIRE DE ARAÚJO  

RAQUEL FIGUEIREDO LEITE GONÇALVES  

RENATA DE OLIVEIRA SANTOS  

RENATA GUIMARÃES PUIG  

ROBERTA FIALHO DE ABREU  

RODRIGO SANTOS SOUSA  

ROGÉRIO TADEU FRANCISCO GONÇALVES  

ROSANA MACIEL GONÇALVES  

SHEILA CARLA PRESTES  

SIMONE MARIA PIRES CABRERA  

SYLVIA REGINA PULSINI LOUZADA BADUÉ  
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TATIANA ROSA DOS SANTOS  

THOMAS DIRANI SENNA CALABRESE  

TIAGO KALTENBACHER DE OLIVEIRA PATRICIO  

VAGNER CORREA NETTO  

VALÉRIA DOS REIS  

VALMIR BUDÓIA  

YASKARA DONIZETI MANZINI 

 

RECURSOS FÍSICOS 

 

TÉRREO 

Aquário 103 Andar 0 

Auditório 193.95 Andar 0 

Banheiro Feminino 21.52 Andar 0 

Banheiro Masculino 20 Andar 0 

Banheiro para Todos (Neutro) 22.29 Andar 0 

Biblioteca 173.91 Andar 0 

Cafeteria 3 Andar 0 

Deposito 2 Andar 0 

Depósito de água 36 Andar 0 

Deposito materiais limpeza 2 Andar 0 

Grêmio Estudantil 6.25 Andar 0 

Guarita 3 Andar 0 

Palco 72 Andar 0 
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PRIMEIRO ANDAR 

1 - Corredor 625 Andar 1 

101 - Sala Treinamento URH 74 Andar 1 

102 - Lab. Canto 60 Andar 1 

103 - Laboratório de Violão 60 Andar 1 

104 - Sala de aula 60 Andar 1 

106 - Sala dos Professores 52.5 Andar 1 

107 - Sala de Coordenação 60 Andar 1 

108 - Diretoria Administrativa 60 Andar 1 

109 - Refeitório Funcionários/Professores 74 Andar 1 

110 - Direção Escolar 29.48 Andar 1 

111 - Laboratório de Informática 58.96 Andar 1 

112 - Laboratório de Informática 58.96 Andar 1 

113 - Laboratório de Informática 72.44 Andar 1 

Arquivo Morto 18 Andar 1 

Banheiro Feminino 30.24 Andar 1 

Patio 625 Andar 0 

Refeitório 146 Andar 0 

Serviços Reprografia 30.24 Andar 0 

Vestiário Empresas Terceirizadas 25 Andar 0 

Vestiário Empresas Terceirizadas 10 Andar 0 
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Banheiro Masculino 30.24 Andar 1 

Escada 0 Andar 1 

Escada de emergência Oeste 0 Andar 1 

Escada de emergência Leste 0 Andar 1 

Escada de emergência Sul 0 Andar 1 

Sala Técnica 17.6 Andar 1 

Secretaria 72 Andar 1 

SEGUNDO ANDAR 

201 - Laboratório de Fotografia P&B 74 Andar 2 

202 - Estúdio Fotográfico 58.46 Andar 2 

203 - Estúdio Fotográfico 58.46 Andar 2 

204 - Sala de aula 58.46 Andar 2 

205 - Laboratório de Eventos 73.18 Andar 2 

206 - Sala de aula 51.68 Andar 2 

207 - Sala de Aula 59.17 Andar 2 

208 - Sala de aula 58.79 Andar 2 

209 - Atelie Teatro 73.7 Andar 2 

210 - Laboratório Maquiagem 29.28 Andar 2 

211 - Sala de aula 59.09 Andar 2 

212 - Sala de aula 59.4 Andar 2 

213 - Laboratório de ciências 76.18 Andar 2 
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Banheiro Feminino 52.5 Andar 2 

Banheiro Masculino 30.24 Andar 2 

Escada 0 Andar 2 

Escada de emergência Oeste 0 Andar 2 

Escada de emergência Leste 0 Andar 2 

Escada de emergência Sul 0 Andar 2 

Sala do Servidor 21.24 Andar 2 

Sala Técnica 17.6 Andar 2 

TERCEIRO ANDAR 

3 - Corredor 625 Andar 3 

301 - Lab. de Corpo 118.76 Andar 3 

302 - Lab. Corpo 87.82 Andar 3 

303 - Lab. Canto 75.44 Andar 3 

304 - Lab. Corpo 75.44 Andar 3 

305 - Depósito Material didático 28.75 Andar 3 

306 - Laboratório expressão corporal 58.96 Andar 3 

307 - Sala de Piano 29 Andar 3 

308/309 - Laboratório de Performance 58 Andar 3 

310 - Lab. Maquiagem 28.8 Andar 3 

311 - Lab. Voz 75 Andar 3 

312 - Almoxarifado 29 Andar 3 
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313 - Equipamentos Pedagógicos 29.38 Andar 3 

314 - Orientação Educacional 29 Andar 3 

315 - Laboratório de Ensaios e Gravações 57.2 Andar 3 

Almoxarifado 18 Andar 3 

Banheiro Feminino 22.29 Andar 3 

Banheiro Masculino 42.86 Andar 3 

Escada 0 Andar 3 

Escada de emergência Oeste 0 Andar 3 

Escada de emergência Leste 0 Andar 3 

Escada de emergência Sul 0 Andar 3 

Sala Técnica 12 Andar 3 

Vestiário Feminino 29.51 Andar 3 

Vestiário Masculino 28.38 Andar 3 

QUARTO ANDAR 

4 - Corredor 625 Andar 4 

4 - Sala Técnica 12 Andar 4 

4 - Servidor 18 Andar 4 

401 Pranchetário 73 Andar 4 

402 - Sala de Aula 58 Andar 4 

403 - Sala de Aula 58 Andar 4 

404 Sala de Aula 58 Andar 4 
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405 - Pranchetário 75 Andar 4 

406 - Pranchetário 58 Andar 4 

407 - Lab. Mac 58 Andar 4 

408 - Lab. Piano 58 Andar 4 

409 - Pranchetário 88 Andar 4 

410 - Estúdio de Fotografia 21 Andar 4 

412 - Lab. de Corpo 132 Andar 4 

Banheiro Feminino 22 Andar 4 

Banheiro Masculino 20 Andar 4 

Escada 0 Andar 4 

Escada de emergência Oeste 0 Andar 4 

Escada de emergência Leste 
0 

Andar 4 

Escada de emergência Sul 0 Andar 4 

 

RECURSOS MATERIAIS  

 

EQUIPAMENTOS 

 

QUANTIDADE 

 

DEPARTAMENTO 

 

Afuchê 2 Sala de Música 

Agogô Duplo com Reco de Madeira 1 Sala de Música 

Armário de duas portas 25 Administração e Salas de Aula 

Atabaque Artesanal 2 Sala de Música 

Banqueta de Madeira 24 Sala de Música 
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Baqueta de Madeira 30 Sala de Música 

Bebedouros 9 Todos 

Berimbau Pequeno / Grande 2 Sala de Música 

Bloco Sonoro Tipo Tijolo 15 Sala de Música 

Bongo Tradicional 2 Sala de Música 

Cabuletê 2 Sala de Música 

Caixa de Guerra 4 Sala de Música 

Caixa de Repique 4 Sala de Música 

Caixa de Som 3 Diretoria de Serviços 

Camara Digital 2 Diretoria de Serviços 

Câmera Fotográfica Profissional 7 Lab de Fotografia 

Carrilhão 27 Barras Sólidas 2 Sala de Música 

Castanhola 5 Sala de Música 

Cavalete 32 laboratorio de desgner 

Caxixi Grande 2 Sala de Música 

Caxixi Médio 4 Sala de Música 

Caxixi Pequeno 6 Sala de Música 

Clave 15 Sala de Música 

Corneta Fá Longa 8 Sala de Música 

Corneta Sib Curta 4 Sala de Música 

Corneta Sib Longa 12 Sala de Música 

DVD 2 Sala de Aula 

Equipamento de Som 4 Laboratório de Dança 

Escrivaninhas 9 Guarda na Sala de Apoio 

Esqueleto Humano 1 Laboratório de Dança 

Estante Partitura 60 Sala de Música 

Filmadora 1 Diretoria de Serviços 

Flauta Doce 5 Sala de Música 

Fogão Elétrico 1 Refeitório - Lab de Eventos 

Ganzás 5 Sala de Música 

Geladeira 1 Refeitório - Lab de Eventos 

Impressora Laserjet Multifuncional 2 Administração 

Impressora Laserjet P2015 4 Administração /Coordenação / Sala de 

Professores 

Impressora Laserjet P3015 3 Coordenação / Secretaria 
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Impressora Samsung SCX 4833 3 Coordenção / secretaria / diretoria de 

Serviços 

Mesa Regulável em X 8 Sala de Música 

Metalofone 5 Sala de Música 

Metalofone Dó Baixo 13 Teclas 1 Sala de Música 

Metalofone Dó Contralto 13 Teclas 1 Sala de Música 

Metalofone Sobrano 11 Teclas 2 Sala de Música 

Metalofone Sopranino 11 Teclas 1 Sala de Música 

Metalofone Sopranino 25 Teclas 1 Sala de Música 

Metalofone Sustenido 1 Sala de Música 

Metrônomo 1 Sala de Música 

Microcomputador 2,5 GHZ Monitor LCD 17¨ 52 Laboratório de Informática / biblioteca 

Microcomputador Apple (Macintosh) 24 Laboratório de MAC e Almoxarifado 

Microcomputador2,5 GHZ Monitor 17¨ 42 Administração / Coordenação / Sala de 

Professores 

Microfone 9 Diretoria de Serviços 

Microfone Sem Fio 4 Todos 

Microondas 4 Refeitório - Lab de Eventos 

Notebook Processador Dual Core 1.73 GHZ 4 Diretoria de Serviços 

Pandeiro 6 Sala de Música 

Pandeiro 10¨ Pele 5 Sala de Música 

Pandeiro 8¨ sem Pele 4 Sala de Música 

Piano 6 Sala de Música / Aula / Palco 

Piano Eletrônico 16 laboratório de Piano 

Prato 2 Sala de Música 

Projetor Multimídia 16 Sala de Aula 

Repique 12¨ 1 Sala de Música 

Retroprojetor 8 Sala de Aula / Diretoria de Serviços 

Roupeiro com 20 vãos 7 salas de dança e vestiários 

Roupeiro de 8 vãos 1 Administração 

Sombrinha para Fotografia 1 Lab de Fotografia 

Surdo Gigante 4 Sala de Música 

Surdo Médio 4 Sala de Música 

Surdo Mor 4 Sala de Música 

Talabarte para Caixa e Surdo 16 Sala de Música 
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Talabarte para Surdo 12 Sala de Música 

Tamborim Alumínio 6¨ 3 Sala de Música 

Tampor de Maracatú 20¨ 1 Sala de Música 

Tantam 14¨ 1 Sala de Música 

Teclado 5 Sala de Música 

Teclado Yamaha 3 Sala de Música 

Televisor de 29¨ 2 Sala de Aula 

Televisor de 52 polegadas 2 Sala de Conferência e Biblioteca 

Timbal 1 Sala de Música 

Triângulo Temperado Grande 2 Sala de Música 

Triângulo Temperado Médio 2 Sala de Música 

Violão 20 Sala de Música 

Xilofone 5 Sala de Música 

Xilofone Dó Baixo 13 Teclas 1 Sala de Música 

Xilofone Dó Contralto 13 Teclas 1 Sala de Música 

Xilofone Dó Soprano 13 Teclas 1 Sala de Música 

Zabumba 18¨ 1 Sala de Música 

 

RECURSOS FINANCEIROS  

A maior parte dos recursos financeiros que supre as necessidades da unidade, vem da Administração 

Central, sob o título de Adiantamento para Despesas Miúdas de Pronto Pagamento, que corresponde a 

70% dos gastos. 

A unidade conta também com 20% dos recursos advindos da Associação de Pais e mestres da ETEC de 

Artes, através de projetos de implantação, manutenção e aquisição de equipamentos necessários aos 

cursos, bem como despesas de manutenção predial e emergências. 

A partir de 2019 a unidade passou a receber recursos do PDDE, que serão utilizados a partir de 2020. 

 

SERVIÇOS TERCEIRIZADOS 

1. Vigilância - Jumper Segurança e Vigilância Patrimonial EIRELI, número do processo 185755/19, número do contrato 

091/19, com vigência até 01/2022. Gestor: Patricia Ferreira 
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2. Limpeza - RJ Comercio & Prestação de Serviços Gerais Ltda, número do processo 4738/16, número do contrato 

185/16, com vigência até 08/2020. Gestor: Terezinha Mateus dos Anjos 

 

INSTITUIÇÕES AUXILIARES 

 

ASSOCIAÇÃO DE PAIS E MESTRES DA ESCOLA TÉCNICA ESTADUAL DE ARTES 

A APM - Associação de Pais e Mestres auxilia, acompanha e fiscaliza atividades da escola. 

Esta constitui-se de acordo com o Estatuto da Associação de Pais e Mestres e o Regimento Comum das 

Escolas Técnicas do Centro Paula Souza. 

Seu corpo diretivo tem como atribuição: elaborar, executar e fiscalizar as atividades desenvolvidas pela 

Associação, de acordo com o Plano de Ação organizado pela diretoria executiva (a partir de projetos 

apresentados por segmentos da escola) e devidamente aprovado pelo conselho deliberativo. Com reuniões 

agendadas e divulgadas para toda a comunidade escolar e estipuladas também em calendário oficial 

homologado. A APM da Etec de Artes deve apoiar, dar suporte e colaborar para a aquisição de materiais 

de suporte pedagógico, mobiliário e equipamentos adequados para laboratórios, auxílio para manutenção 

dos ambientes escolares e equipamentos, apoio financeiro a visitas e outras atividades culturais.  

 

Constituição da APM no ano de 2019/2020: 

Diretoria Executiva 

Marcos José Ferreira Bezerra, funcionário. 

Vice-Diretor-Executivo 

Elaine Cristina Galdino da Silva, professora. 

Diretor Financeiro 

Paulo Cesar Martins Coelho, pai de aluno. 

Vice-Diretor Financeiro 

Thais Fortes Santa Clara, funcionário. 

Diretor Cultural 

Janaína Bastos Soares, professora. 

Diretor Patrimônio 

Natan de Lázaro Lopes, auxiliar docente. 

Secretário 

Giliane Miranda de Souza Alves, discente. 

Conselho Fiscal 

Glauci Yara Sominetti Martins Coelho, mãe de aluna. 
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Carlos Eduardo Lopes de Abreu, pai de aluno. 

Valmir Budoia, professor. 

 

CONSELHO DE ESCOLA 

De acordo com o Regimento Comum, Artigo 10 - A UE terá como órgão deliberativo, o Conselho de Escola, integrado 

por representantes da comunidade escolar e da comunidade extra- escolar, cuja composição é: 

I - Pela comunidade escolar: 

a) Diretor, presidente nato - Claudio Aparecido Sant´Ana 

b) um representante das diretorias de serviços e relações institucionais - Ana Claudia Mendes Pimenta Guedin 

c) um representante dos professores - Peticia Carvalho 

d) um representante dos servidores técnico-administrativos - Teresinha Mateus dos Anjos 

e) um representante dos pais de alunos - Paulo Cesar Martins Coelho 

f) um representante dos alunos - André Fernando Trindade Souza. 

g) um representante das instituições auxiliares - Marcos José Ferreira Bezerra (APM) 

 

II - Pela comunidade extraescolar:  

a) representante de classe: André Fernando da Trindade Souza 

c) aluno egresso atuante em sua formação técnica - Lucas Golinelli 

d) representante de demais segmentos de interesse da escola - Sueli Marcondes Motta (Biblioteca de S. Paulo) e Cicero 

Domingos (Parque da Juventude) 

e) membros associados: Cristiane Maria Moreira, Mônica Camilo, Maysa Alves Tartari, Wilza Pereira, Adriana Camejo; 

f)  Ainda, para comporem os representantes dos alunos do período vespertino, Julizza Vieira de Sena; do período 

noturno, Ivna Nathalie Barbosa Matos. 

 

Artigo 11 - O Conselho de Escola terá as seguintes atribuições: 

I - Deliberar sobre: 

a) a proposta pedagógica da escola; 

b) as alternativas de 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. 

§ 1º - O Conselho de Escola poder ser convocado pela Direção para manifestar-se sobre outros temas de interesse da 

comunidade escolar. 

§ 2º - O Conselho de Escola reunir-se-á ordinariamente, no mínimo, uma vez a cada semestre e, extraordinariamente, 

quando convocado pelo seu presidente ou pela maioria de seus membros. 
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CIPA – COMISSÃO INTERNA DE PREVENÇÃO DE ACIDENTES 

A Comissão Interna de Prevenção de Acidentes - CIPA tem como finalidade a prevenção de acidentes e de doenças 

decorrentes do trabalho, assegurando aos funcionários e alunos da ETEC de Artes um ambiente livre de riscos.  

Para isso, realiza vistorias e levantamento de riscos nos diversos ambientes da escola, bem como a verificação da 

adequação de equipamentos. 

Constituiu-se para o mandado até 2020, os seguintes membros: 

Presidente: Valéria dos Reis 

Suplente: Marcos José Ferreira Bezerra 

Vice-Presidente - Representante pelos funcionários: Teresinha Mateus dos Anjos 

Suplente: Isaira Maria Garcia de Oliveira 
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PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO 

 

MISSÃO 

 

Preparar profissionais da área de Artes e Hospitalidade que, ao apropriarem-se das habilidades e competências, 

possam contribuir com o desenvolvimento da sociedade de forma eficiente, responsável, atualizada e cidadã. 

VISÃO 

Desenvolver um modelo de educar pela Arte, para a Arte e com Arte, utilizando abordagens inovadoras no processo 

ensino-aprendizagem e com currículos preparados para atender às necessidades dos alunos e da sociedade através 

da ética e transparência, gestão participativa e respeito à diversidade, para formar cidadãos e profissionais sensíveis 

e conscientes. 
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CARACTERÍSTICAS DO CORPO DISCENTE 

O corpo discente da Etec de Artes vem em constante transformação ao longo dos últimos anos. 

Atualmente, 50,69% dos alunos estão na faixa entre 14 e 21 anos, 31,86% estão entre 22 e 31 anos. 17,45% 

estão acima dos 32 anos. Isso demonstra um rejuvenescimento do perfil etário, já abordado em reunião 

pedagógica e nos projetos de Orientação Educacional e Coordenação Pedagógica. 

Quanto à escolaridade, 62,72% são oriundos de escolas públicas e 70,22% dos matriculados já concluíram 

o ensino médio. Considerando que a escola ampliou o número de alunos matriculados, chama-nos a 

atenção para a redução significativa do número de alunos com ensino médio concluído; os alunos 

matriculados nesta unidade são provenientes de 40 municípios, o que denota uma dificuldade de acesso 

aos diversos sistemas de transporte público, o que demanda uma atenção especial da diretoria de serviços 

acadêmicos em suas necessidades. 

Com público majoritariamente do sexo feminino (62,44%) e a realidade econômica dos alunos também é 

bastante diversa. Quanto a renda familiar observa-se que 48,92% possuem renda familiar entre um e três 

salários mínimos. 10,45% possuem renda familiar abaixo de um salário. 

Observamos características comportamentais distintas nos três períodos de atendimento, diversas em cada 

um. Por isso, o comportamento, o comprometimento e o desenvolvimento do corpo discente exige uma 

abordagem pedagógica diversificada por parte da equipe pedagógica para a obtenção de resultados 

satisfatórios. 

O corpo discente caracteriza-se principalmente pela criticidade e participação ativa tanto na gestão 

democrática quanto nos projetos propostos pela escola, assim como em projetos ofertados por outras 

instituições. Graças a estas características, é possível promover a melhoria de sua formação, o 

desenvolvimento artístico nos meios de produção, bem como uma melhor participação nas instituições de 

ensino superior. Outra característica marcante é a complementação dos estudos por parte de alunos que 

cursam ou cursaram o ensino superior. 
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CARACTERÍSTICAS REGIONAIS  

A Etec de Artes está localizada no bairro de Santana e está ao lado da estação de metrô Carandiru. Esta 

questão é de fundamental importância, porque torna-se um atrativo a proximidade do metrô como 

alternativa de transporte para professores, funcionários e alunos. 

Em frente à unidade escolar encontra-se a Biblioteca de São Paulo, que possui um excelente e moderno 

acervo e uma estrutura informatizada, e é considerada a melhor biblioteca da América Latina. Participando 

ativamente do Conselho de Escola, a Biblioteca de São Paulo colabora na formação discente através de 

ações colaborativas e atividades culturais, favorecendo nossos alunos que usufruem de todos os benefícios, 

além de disponibilizar suas instalações para a realização de atividades educativas e formativas aos discentes 

desta unidade escolar. 

Localizada dentro das dependências do Parque da Juventude "Dom Evaristo Arns", que substitui o antigo 

Complexo Penitenciário Carandiru por uma área de lazer e entretenimento ao ar livre. Possui ampla área 

verde, instalações para práticas de esporte, áreas de lazer e entretenimento para pessoas de todas as 

idades, espaço canino e espaço aberto para shows e eventos. No local, foram mantidos referenciais 

históricos da época do Carandiru. 

O distrito de Santana foi criado pela lei estadual nº 99, de 04-04-1889 e anexado ao município de São Paulo. 

É um dos principais e um dos bairros mais antigos da região Norte da cidade. Suas origens remontam à 

“Fazenda de Santana”, propriedade da Companhia de Jesus, cujas terras foram divididas em sesmarias no 

início do século XIX. A casa-sede da fazenda e a capelinha de Santana desapareceram, em 1916, para dar 

lugar ao quartel do Exército, localizado na rua Alfredo Pujol.  

Santana é um distrito de uma área de 589.096 metros quadrados que compõem os bairros do Mandaqui, 

Tremembé e Tucuruvi que se formaram em torno das estações de trens. No século XIX, a região onde está 

o Carandiru, que significa peixe de água doce, era periferia de Santana. Os primeiros habitantes foram os 

índios, em seguida os portugueses, barqueiros que se dedicavam à exploração de areia nas muitas lagoas 

da região. 

O Complexo Penitenciário Carandiru foi um projeto de presídio inspirado no Centré Penitentiarie de 

Frenses, na França, no modelo “espinha de peixe” (que ainda existe nos arredores de Paris), foi elaborado 

pelo engenheiro-arquiteto Giordano Petry,  e recebeu as adequações do escritório técnico de Ramos de 

Azevedo.  A Casa de Detenção, concluída em 1956 no governo Jânio Quadros, tinha capacidade de abrigar 

3.250 detentos.  No episódio do massacre em 1992, o presídio tinha oito mil detentos em péssimas 



 

74 

condições.  Em 2002, no governo de Geraldo Alckmin, iniciou-se o processo de desativação do Carandiru, 

com a transferência dos presos para outras unidades no interior do Estado e a construção do complexo do 

Parque da Juventude. O pavilhão quatro foi aproveitado para a construção da Etec Parque da Juventude e 

o pavilhão sete, onde está instalada a Etec de Artes, era o prédio considerado o mais calmo devido à 

destinação ao trabalho de confecção de bolas, pipas, barcos e outras atividades, segundo depoimentos. 

 

CARACTERÍSTICAS SÓCIO DEMOGRÁFICAS DA REGIÃO 

A Etec de Artes está localizada na zona norte da cidade de São Paulo e atende, de acordo com as 

informações dos alunos matriculados nos últimos anos a toda a Região Metropolitana de São Paulo. Por 

isto, estão inseridos neste contexto os dados coletados no SEADE de toda esta região. 

A Região Metropolitana de São Paulo é composta por uma população de 21.138.247 habitantes (SEADE: 

2020). A densidade demográfica é de 2.659,91 hab/Km2, com um crescimento anual acima da média 

estadual. A região apresenta ainda um alto grau de urbanização, com 98,91%. 

A população com menos de 15 anos, ou seja, potencialmente em estudos no ensino fundamental, é de 

19,63% e apresenta um aclive em relação ao estado, de acordo com os dados do SEADE entre 1980-2020. 

Na região de Santana, há um decréscimo anual nos últimos anos. 

Na direção oposta, a Região acompanha a tendência do estado de São Paulo no aumento da população 

com mais de 60 anos (24,18%). 

 

EMPRESAS DA REGIÃO 

A cidade de São Paulo possui, como principal característica do setor produtivo, 89,74% no setor de serviços 

contra 10,25% na área industrial. No setor de serviços, o maior número está no setor público, com 16,62%. 

Das áreas profissionais ofertadas pela unidade escolar, organizações associativas (1,78%), arquitetura e 

engenharia (1,02%), Rádio e TV (0,21%) produções cinematográficas (0,21%) espetáculos (0,25%) e o setor 

varejista (11,69%) somam 15,16% do mercado de trabalho. Ainda assim, o mercado pode ser considerado 

maior, pois deve-se levar em consideração que o setor artístico não requer carteira assinada. A principal 

caraterística do setor é a prestação de serviços através de contrato por prazo determinado, através de leis 

de renúncia fiscal (Lei Rouanet, ProAc, etc.), editais e chamamentos através das secretarias estadual e 

municipal, bem como de empresas que possuem institutos culturais como o Banco do Brasil, o Itaú Cultural, 
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Instituto Moreira Salles, entre outros. A FIPE aponta ainda as áreas de Design de interiores (0,02%), músicos 

interpretes (0,02) dança (0,02). 

Os profissionais destas áreas ainda trabalham sobre o regime MEI (Microempreendedor Individual) e não 

há dados estatísticos disponíveis na prefeitura municipal ou em outras entidades, afirmando apenas que 

correspondem a 17% da população economicamente ativa. 

 

  



 

76 

AVALIAÇÃO DO CUMPRIMENTO DE METAS DO ANO ANTERIOR 

 

CAPACITAÇÃO DOCENTE 

4 anos 

Capacitar 75% do corpo docente quanto à: Procedimentos de avaliação de competências; Procedimentos de 

documentação pedagógica; Planejamento Docente; Avaliação contínua; Processos avaliativos; 

Parcialmente Atingida. As capacitações foram inseridas no contexto das reuniões pedagógicas. Dado o controle de 

presença e pontuação docente nestas reuniões, foi possível abranger um número maior de professores.  Foram 

realizadas capacitações de atendimento ao aluno com deficiência a 100% do corpo docente do Técnico em Teatro; Foi 

realizada também uma capacitação de atualização para confecção de bonecos a 75% do corpo docente de Técnico em 

Teatro; Em julho realizamos a capacitação RELAÇÕES ESCOLARES NA CONTEMPORANEIDADE, realizada por Yaskara 

Manzini para capacitar os professores quanto aos relacionamentos interpessoais entre equipe e também na relação 

discente; também foi realizada uma capacitação sobre os procedimentos de documentação pedagógica, abordando 

todo o processo pedagógico e processos avaliativos com a participação de 70% do corpo docente; Outros temas foram 

abordados devido a urgência dos fatos que ocorreram no ano de  2019 como assédio moral e sexual, ECA; Outras 

informações pertinentes aos processos de avaliação contínua e seus processos foram abordas em 2020; 

AMPLIAR A TAXA DE ALUNOS COM FREQUÊNCIA SATISFATÓRIA 

4 anos 

Reduzir em 50% o número de alunos com frequência abaixo de 75% através de ações didático-pedagógicas, 

comparados proporcionalmente aos resultados do segundo semestre de 2018. 

Não alcançada. As atividades promovidas pelas coordenações na reestruturação de atividades, bem como as ações da 

Orientação Educacional, proporcionaram uma melhora na frequência dos alunos. Entretanto, com a ausência do 

serviço de Orientação Educacional no segundo semestre de 2019, os números não foram satisfatórios, porém sem o 

alcance da meta desejada. No final de 2018, a escola apresentava 24.84% de alunos com frequência abaixo do mínimo 

previsto em lei. No final de 2019, 23,12%. A redução foi de 6,92%. As estratégias bem como a reposição da função da 

Orientação Educacional devem ser revistas para o ano de 2020. 

 

AMPLIAR EM 30% O USO DA BIBLIOTECA 

2 anos 
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Incentivar o uso do espaço visando a ampliação de 15% em relação à média de visita em 2018 conforme dados do 

SIGBibliotecas; 

Não alcançado. A impossibilidade de atendimento da Biblioteca em todos os períodos devido à baixa carga horária dos 

professores responsáveis pelo projeto Biblioteca Ativa, bem como o afastamento de uma professora para licença, além 

de outros problemas administrativos, resultou na diminuição da frequência da biblioteca. 

 

AMPLIAR UMA PARCERIA TÉCNICO-PEDAGÓGICA PARA O DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL DO ALUNO. 

3 anos 

Ampliar ao menos 1 parceria por ano, comparado às duas parcerias de 2017, visando ofertar aos alunos condições 

reais de trabalho na produção artística gerada na escola. 

Alcançada. Foi criada uma parceria com a FAMOSP na troca de experiências didático-pedagógicas entre o curso de 

Técnico em Regência e o curso de Licenciatura em Música. As coordenações envolvidas propiciaram uma troca de 

experiências e saberes que culminou na participação ativa de alunos dos diversos cursos ofertados pela unidade 

através da oferta de oficinas de educação musical na Semana Paulo Freire em maio/2019. 

 

REALIZAÇÃO DE PROJETOS INTERDISCIPLINARES 

5 anos 

Promover um projeto interdisciplinar em todos os módulos e cursos de maneira sistêmica, alinhada ao PPP, ao PPG, 

Plano de Curso e PTD, totalizando 30 projetos. 

Alcançada. Os projetos interdisciplinares foram implantados através do PPP de 2019 e constou no PTD de todos os 

professores em todas as turmas, ao longo dos dois semestres de 2019. 

 

REDUZIR O ÍNDICE DE EVASÃO EM 50% NAS TURMAS ELENCADAS NOS PROJETOS DE CP E OE 

1 ano 

Reduzir em 50% nas turmas com mais de 15% de perda no ano anterior que são: 2º Módulo de CANTO, Noite; 2º 

Módulo de DANÇA, Noite; 2º Módulo de DESIGN DE INTERIORES, Noite; 1º Módulo de EVENTOS, Noite; 1º Módulo de 

PAISAGISMO, Manhã e 2º Módulo de TEATRO, Manhã; 
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Alcançada. De acordo com a informação 015/2020 - GSE/Geped, as turmas elencadas alcançaram os objetivos 

propostos. 

1              Paisagismo - M         Melhorou em 90% a permanência  

2              Teatro - M                  Melhorou em 100% a permanência  

2              Canto - N                   Melhorou em 100% a permanência  

2              Dança - N                   Melhorou em 100% a permanência  

2              Design de Interiores  Melhorou em 100% a permanência 

 

AMPLIAR A TAXA DE CONCLUSÃO EM 8% EM RELAÇÃO A 2018 

1 ano 

 

Ampliar a taxa de concluinte em 8% em relação ao resultado de 2018 (63,66%); 

Parcialmente alcançada. A taxa de concluintes do segundo semestre de 2019 foi de 66.06%. Houve um crescimento de 

3.63%, ou seja, metade do projetado para 2019. 

 

MELHORAR O AMBIENTE DE TRABALHO E SUA PRODUTIVIDADE 

4 anos 

 

A melhoria nos processos e no ambiente de trabalho podem contribuir para o aumento da produtividade, ou seja, a 

ampliação da taxa de conclusão de permanência do discente, uma vez que ele se torna propício a atividade fim da 

unidade escolar. Continuar a aplicação do projeto 5S na unidade escolar, uma vez que houve bons resultados no ano 

anterior. 

Alcançado. Todas as atividades previstas foram realizadas com sucesso, bem como a ampliação da taxa de conclusão 

em todos os módulos. 
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INDICADORES 

 

COMUNICAÇÃO E DOCUMENTAÇÃO ESCOLAR 

De acordo com a avaliação elaborada em 2019, a unidade escolar apresenta um bom desempenho na gestão de 

comunicação e documentação escolar. Os problemas apresentados que resultaram na diminuição do índice de 2019 

para 95.7 foram resultantes da ausência de entrega de PTDs por parte de alguns professores. Estes, novos na unidade, 

ainda estão em fase de adaptação às regras e ao cotidiano. As discussões sobre o controle financeiro, em especial à 

verba de DMPP não possuem registros adequados bem como os registros das discussões quanto ao PPG e 

Observatório Escolar. Poucas são as ações necessárias para a mudança deste indicador que devem ser observadas 

para o ano de 2020. 

 

 

 

 

FAIXA ETÁRIA 

Ao longo dos 12 anos de funcionamento da unidade escolar, observa-se um rejuvenescimento do grupo discente. 

Acredita-se, inicialmente, que a unidade tenha atendido a demanda reprimida. Com isso, as estratégias de ensino 

bem como a organização da comunidade escolar devem ser revistas. 
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OBSERVATÓRIO ESCOLAR –  RESULTADO GERAL 

Embora o gráfico apresentado pelo sistema não demonstre a média da unidade em 2019, observa-se no desempenho 

geral uma melhoria nos blocos. Os objetivos almejados pela unidade escolar no alcance de bons índices na qualidade 

dos serviços prestados à população estão sendo alcançados pouco a pouco. Ainda um pouco aquém da regional e da 

média do CPS, a construção da qualidade prossegue em cada planejamento de todas as áreas da unidade escolar. 
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PEDAGÓGICO 

A unidade escolar atingiu o índice de 86.2 em 2019, demonstrando uma melhora contínua nos seus processos. Este 

bloco sempre demonstrou dificuldades, dado o perfil dos cursos e seus professores no processo de ensino 

aprendizagem. Porém, com os esforços constantes da equipe pedagógica, os resultados positivos estão colocando a 

unidade próxima da média da regional. Os principais problemas para a melhoria deste indicador estão na elaboração 

e cumprimento dos prazos dos PTDs e PAE pelos docentes e no acompanhamento de estágios. Os estágios são 

escassos ou praticamente inexistentes nos cursos ofertados pela unidade escolar pois estão voltados para a produção 

artística que, na maioria das vezes são realizadas de forma autônoma, levando-se em conta as características do setor 

com base no empreendedorismo. Somente o curso de Técnico em Design de Interiores e Técnico em Eventos possuem 

contratos formais e mesmo assim, o último é baseado na contratação esporádica, o que dificulta o exercício do estágio 

nos meios de produção. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

82 

ANÁLISE SWOT 

 

FORÇAS FRAQUEZAS 

Infraestrutura  

A infraestrutura da escola atende as demandas dos diversos cursos, conforme 

reconhecimento dos discentes. 

Corpo docente  

De acordo com os representantes de todos os períodos, a qualidade da formação 

docente nas diversas áreas é uma característica importante nos cursos oferecidos 

pela unidade escolar. 

Atividades de Integração e Recepção  

Os diversos cursos, através de seus professores e coordenadores, proporcionam 

semanas de recepção e outras atividades ao longo do semestre que 

proporcionam um espaço de aprendizagem amplo e singular em todas as 

linguagens artísticas. Exemplos citados pelos discentes: a Semana Paulo Freire, a 

Semana em Trânsito e Fendas, Festival da Canção, eventos culturais promovidos 

pelos cursos e outros 

Autonomia Discente 

Os diversos cursos, através de seus professores e coordenadores, proporcionam 

semanas de recepção e outras atividades ao longo do semestre que 

proporcionam um espaço de aprendizagem amplo e singular em todas as 

linguagens artísticas. Exemplos citados pelos discentes: a Semana Paulo Freire, a 

Semana em Trânsito e Fendas, Festival da Canção, Eventos culturais promovidos 

pelo curso técnico e outros; 

Sistema Acadêmico  

De acordo com a comunidade escolar, o sistema acadêmico NSA é uma excelente 

ferramenta de controle tanto como contato, acesso às informações e 

acompanhamento da vida acadêmica. 

Liberdade e Autonomia  

Os discentes reconhecem como uma força a liberdade de expressão e a 

autonomia incentivada pela escola na participação da vida escolar e na 

elaboração dos projetos escolares. 

Comunidade Escolar Integrada  

De acordo com o apontamento dos representantes de classe, uma das 

características que indicam a qualidade dos cursos é a maneira integrada dos 

Biblioteca 

A escola encontra-se sem professor para assumir o projeto de biblioteca ativa 

em 2020. A ausência de professores com horas disponíveis para o projeto 

sempre foi um complicador, mas foi minimizado com a distribuição de horas 

com diversos professores. Ao longo de 2020, com a abertura de grupos de 

estudos para o Gfac, coordenações e afastamentos, não foi possível alocar um 

professor nesta função. Com isso, o espaço da biblioteca está fechado por 

tempo indeterminado. 

Comunicação 

A dinâmica dos cursos e a vida acadêmica necessitam de uma comunicação 

ativa e constante. A ausência da função de Relações Institucionais (ATA) na 

unidade dificulta a organização e a comunicação de maneira dinâmica. Com 

isso, oportunidades como estágio e mesmo atividades extracurriculares que 

surgem ao longo dos semestres, requerem um esforço das equipes 

pedagógicas e dos representantes de classe para corrigir os problemas de 

comunicação 

Condições de Reposição de Aulas 

Os discentes apontam para as reposições de aulas aos sábados serem um 

complicador, pois grande parte dos alunos já atuam no setor e conseguem 

muitos trabalhos aos finais de semana. O que justifica o pedido para reposições 

em pré ou pós aula. 

Ausência de parcerias 

A ausência de parcerias, em especial no setor privado, é uma das fraquezas e 

características dos cursos ofertados pela unidade. Menos de 30% dos cursos 

ofertados possuem oportunidades de estágio no setor privado. Todos os 

demais possuem ligações com o setor público, porém sem a oportunidade de 

um estágio na área de formação, uma vez que engloba a criação de trabalhos 

e produtos artísticos autorais (economia criativa) e não a uma demanda 

específica do setor produtivo. 

Componentes Curriculares da Base Comum 

De acordo com o apontamento dos representantes discentes, há falta de 

diálogo entre os componentes curriculares da base comum com os demais 

componentes da formação profissional. Por isso já um desestímulo da 

participação discente nestes componentes pois não percebem a conexão 

destes com a profissão. Por isso, eles sugerem ações pedagógicas que 

interliguem estes componentes de forma mais eficaz ao aluno. 
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projetos interdisciplinares e entre os cursos. As diversas linguagens e formação 

profissional na área artística proporcionam um bom ambiente educacional 

Limpeza  

A comunidade escolar reconhece a limpeza como uma importante característica 

do ambiente escolar. 

 

OPORTUNIDADES AMEAÇAS 

Linguagens Artísticas que se dialogam 

Todos os cursos oferecidos pela unidade possuem um eixo comum que 

proporcionam a elaboração de projetos profissionais após o término do curso. 

Além disso, proporcionam a interdisciplinaridade através do simples troca de 

experiência entre os discentes. 

Estrutura para EaD 

Com o surgimento da pandemia do Covid-19 no início de março, a rede de ensino 

foi repensada para o atendimento remoto. Com isso, o uso de novas tecnologias 

para o atendimento discente levou a equipe pedagógica a um rápido treinamento 

para manutenção das aulas. Como toda dificuldade promove uma adaptação que 

criam novas oportunidades, este momento abre possibilidades para a oferta de 

oportunidades efetivas de recuperação de alunos em progressão parcial em 

tempos de normalidade. 

Visitas Técnicas 

Os discentes apontam que as visitas técnicas ao setor produtivo são ótimas 

oportunidades de atualização profissional e incentivada pelos professores para 

uma formação de acordo com o perfil esperado pelo mercado de trabalho. 

 

Oportunidade de Empregos 

Embora a área de formação seja desprovida do emprego formal, os discentes 

apontam para o alto índice de oportunidade de trabalho na área após ou mesmo 

durante o período de formação, devido a formação para o mercado de trabalho 

oferecida pela unidade escolar. 

 

Manutenção e Reforma Predial 

Os diversos problemas que surgiram cumulativamente no início do ano letivo 

relacionados à falta de verba e os diversos itens de manutenção e reforma 

predial provocam o descontentamento tanto por parte do corpo docente 

quanto discente. A infraestrutura de grande porte, necessidade de troca de 

lâmpadas, manutenção de elevadores e ausência de bebedouros em 

quantidade suficiente no início do ano são problemas urgentes que devem ser 

amenizados ao longo de 2020. 

 

Trabalho de Conclusão de Curso 

A maior reclamação dos discentes está no planejamento e na execução do 

Trabalho de Conclusão de Curso devido ao estresse provocado pela atividade 

e a alta demanda de tempo para executar o projeto em paralelo com as demais 

atividades do curso e da vida. Embora as equipes pedagógicas tenham 

promovido renovações quanto ao formato e conteúdo, as expectativas 

discentes quanto à sua execução continuam promovendo o estresse. 

Segurança 

A segurança no entorno é apontada como uma ameaça pois os discentes não 

se sentem seguros entre o metrô e a escola. Embora haja um trabalho efetivo 

por parte dos administradores, os alunos não se sentem confortáveis com o 

entorno. 

Excessos de Faltas 

Os discentes apontam para o insucesso escolar devido ao excesso de faltas 

discentes. Em 2019, foi apontado uma média de 22% dos alunos com 

frequência abaixo de 75%. Para combater o fracasso escolar neste caso, o 

corpo docente elabora diversos mecanismos de recuperação e avaliação que 

indiretamente, promovem um desenvolvimento do processo de ensino-

aprendizagem de maneira mais ampla. Este é apontado como um elemento 

externo à vida escolar que provoca o fracasso. São apontados os diversos 

problemas financeiros das famílias, saúde, desemprego, o sistema de 

transporte e a distância entre a residência e a escola. 

Pandemia pelo COVID-19 
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Com a necessidade de distanciamento social imposto pelo combate à 

propagação do Convid-19, a propensão de abandono escolar é alta. Os cursos 

do Eixo Tecnológico de Produção Cultural e Design, em especial aos ofertados 

na Etec de Artes ou são performáticos ou exigem equipamentos que os alunos 

não possuem em suas residências. Com isso, o aproveitamento do curso, bem 

como a qualidade da sua formação são comprometidas. Desacreditados no 

formato EaD, há a possibilidade de abandono ou trancamento em larga escala 

nos diversos cursos ofertados pela unidade escolar. 

Índices de Abandono Escolar 

A unidade apresentou uma perda de 9% do total de alunos ao final de 2018. 

De maneira geral, são alunos que desistem da escola e entram em portaria de 

cancelamento, não respondendo aos questionamentos da unidade. 
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PRIORIDADES 

 

 Estruturação das Atividades em EaD | Com a necessidade da implantação de atividades EaD para o 

atendimento remoto dos alunos para o combate da pandemia provocada pelo Covid-19, os 

professores da unidade foram treinados para a inserção de atividades no aplicativo Teams da 

Microsoft, bem como do uso de diversas ferramentas de atendimento à distância. Tais ferramentas 

serão úteis para a recuperação de alunos em progressão parcial na melhora da qualidade de ensino 

necessária para a aquisição das competências necessárias à formação profissional. 

 

 Acesso à Biblioteca | A inserção e realização do projeto Biblioteca Ativa, bem como a implementação 

de estágio voluntário para a oferta do espaço de convivência, e pesquisa que a biblioteca promove, 

é essencial para a formação, convivência e acesso do discente. 

 

 Ações de prevenção à Pandemia do COVID-19 | A Pandemia do Covid-19 é um fator importante para 

um alto índice de abandono ou trancamento por parte dos discentes. Mesmo com a oferta de 

ferramentas para atendimento remoto, nem todos os alunos possuem acesso à rede de internet 

ou mesmo aos instrumentos tecnológicos necessários para o uso dos aplicativos. Mesmo que 

minimizado o abando, a qualidade das aulas bem como a aquisição das competências necessárias 

para a atuação profissional em todos os cursos ofertados na unidade escolar terá um grande 

impacto na formação discente. Por isso, a criação de projetos que busquem a recuperação destas 

competências e vivências práticas é essencial para os futuros profissionais bem como dos 

resultados da unidade escolar. 

 

 Reforma e Manutenção Predial | As instalações prediais necessitam de reformas para adequação à lei 

de acessibilidade. Da mesma forma, foi apontado pela CIPA a necessidade de manutenção nas 

instalações elétricas, em especial na iluminação. Já deficiente nos corredores de acesso, a unidade 

apresenta uma alta demanda e despesas em virtude da instabilidade da rede pública. Para 

melhorar as condições de ensino e de trabalho, a busca por substituição das lâmpadas nos 

corredores e manutenção em algumas salas é primordial. 
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OBJETIVOS 

 

O objetivo da Etec de Artes é tornar-se escola uma referência de ensino no eixo de Produção Cultural e Design e no 

eixo de Hospitalidade, Turismo e Lazer e que todos possam reconhecer nela a possibilidade de uma educação de 

qualidade que gera colocação no mercado de trabalho de âmbito cultural e ampliação da formação educacional global 

de seus alunos. 

São objetivos gerais desta unidade escolar: 

 Orientar os docentes na construção das competências socioemocionais dos discentes, visando a melhoria 

em 5% da taxa média de aprovação das turmas do período noturno, no ano de 2020. 

 Instrumentalizar os docentes para a inserção das competências socioemocionais de “Comunicação” e “Ética 

no Trabalho” nas rotinas de sala de aula e em seus registros. 

 Ampliar a taxa de permanência e de frequência escolar; 

São objetivos específicos: 

 Ampliar o uso do o espaço da biblioteca; 

 Ampliar a taxa de alunos com frequência acima de 75% a fim de evitar o fracasso escolar para 78% dos alunos 

matriculados; 

 Ampliar em 5% a taxa de conclusão dos discentes da unidade; 

 Promover a revisão dos Processos Pedagógicos em especial no atendimento aos alunos em Progressão 

Parcial; 

 Efetivar as reformas emergenciais necessárias visando a melhoria das condições de trabalho e de ensino-

aprendizagem na infraestrutura da unidade escolar; 
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METAS 

 

REORGANIZAR A OFERTA DE PROGRESSÃO PARCIAL 

Implantar atividades e conteúdo dos diversos componentes curriculares na plataforma Microsoft Teams para 

atendimento ao aluno em Progressão Parcial. 

Duração: 5 anos 

As oportunidades criadas com as estratégias de oferta de aulas no formato EaD demonstraram que as ferramentas 

disponibilizadas pela instituição são adequadas às condições de aquisição de competências para Progressões Parciais. 

Estas sempre foram realizadas de forma bem aquém do necessário para a recuperação efetiva das competências. 

Porém a capacitação dos professores para o período de distanciamento social criou condições para a implantação de 

um projeto específico e efetivo. 

 

CAPACITAÇÃO DOCENTE 

Instrumentalizar os docentes para a inserção das competências socioemocionais de “Comunicação” e “Ética no 

Trabalho” nas rotinas de sala de aula e em seus registros. 

Duração: 5 anos 

As competências socioemocionais são cada vez mais solicitadas no mundo do trabalho bem como no ambiente escolar. 

A capacitação docente quanto a reflexão das ações didáticas bem como na construção do perfil profissional do aluno 

é necessária para a obtenção de um bom resultado. Não somente na vida escolar, mas na carreira profissional 

almejada pelo aluno. 

 

AMPLIAR A TAXA DE ALUNOS COM FREQUÊNCIA SATISFATÓRIA 

Ampliar para 78% o número de discentes com frequência satisfatória através de ações didático-pedagógicas, 

comparados proporcionalmente aos resultados do segundo semestre de 2019. 

Duração: 4 anos 

A baixa frequência é um complicador na realização de atividades práticas que envolvam trabalho em equipe e 

colaboração em todos os cursos, em especial aos cursos de arte performática. Com isso, os professores apontam 
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dificuldades para a execução dos processos de avaliação contínua e a recuperação paralela. Aumentar a frequência 

discente colabora para o processo de ensino-aprendizagem e o sucesso escolar. 

 

AMPLIAR A TAXA DE CONCLUSÃO EM 5% EM RELAÇÃO A 2019  

Ampliar a taxa de concluinte em 5% em relação ao resultado de 2019 (66.06%); 

Duração: 2 anos 

A taxa de Conclusão de Curso no segundo semestre de 2019 foi de 66.06%. Diante da aplicação dos diversos projetos, 

espera-se um crescimento de 5%, levando-se em consideração que as turmas já estão em andamento ao longo de 

2019. 
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PROJETOS 

 

Cadastrado em: 13-12-2019 

Responsável: JOAO LOURENCO DE PAULA E SILVA 

Unidade: Etec de Artes 

 

PROJETO DE COORDENAÇÃO PEDAGÓGICA DA ETEC DE ARTES - 2020 

Data de Início: 01-02-2020 

Data de Término: 31-01-2021 

Tipo de Projeto: HAEC (com gratificação) - Coordenação Pedagógica 

Horas: Solicitou HAE para 35 horas 

Responsável pela Atividade: Wellington Pinto de Oliveira, AMNERIS RIBEIRO CACIATORI, MARCIO DA VEIGA CABRAL, 

KLEBER DE OLIVEIRA SANTOS, ADENILSON DE OLIVEIRA PORTO, CATIA ARAUJO DE SOUZA PORTO. 

 

RESUMO 

O presente projeto traz aos objetivos e as abordagens propostas para a Coordenação Pedagógica, para 

alcançar a meta de melhorar em 5% a taxa média de aprovação das turmas dos cursos modulares noturnos. 

Para tanto, propõe-se a intensificação do trabalho com as Competências Socioemocionais na abordagem 

docente, através de uma análise conjunta, troca de experiências entre docentes e a intensificação dos 

Registros de tais abordagens nos Diários de Classe e PTDs. 

 

METAS 

Orientar os docentes na construção das competências socioemocionais dos discentes, visando a melhoria 

em 5% da taxa média de aprovação das turmas do período noturno, no ano de 2020 
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OBJETIVOS 

OBJETIVOS GERAIS 

Instrumentalizar os docentes para a inserção das competências socioemocionais de “Comunicação” e 

“Ética no Trabalho” nas rotinas de sala de aula e em seus registros. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

Definir abordagens adequadas, para introdução de aspectos de Comunicação e Ética no Trabalho, nas 

rotinas da sala de aula da equipe de docentes. 

Estruturar formas de registro no PTD da abordagem de aspectos de Comunicação e Ética no Trabalho, tanto 

no cronograma de atividades quanto nos critérios de desempenho. 

 

JUSTIFICATIVA 

As diretrizes dadas pelo GSE/Geped, no Memorando Circular nº 37/19, apontam para a necessidade de se 

introduzir na prática pedagógica da Unidade Escolar a abordagem das Competências Socioemocionais. 

Em face disso, e como resultado de uma observação da rotina escolar, foi feito um levantamento do Perfil 

Etário da ETEC de Artes, em um comparativo de 5 anos, ou onze semestres – 2º semestre de 2014 ao 2º 

semestre de 2019 – conforme apresenta o gráfico 1 (fonte: NSA): 

 GRÁFICO 1 
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A significativa redução nos grupos de 22 anos ou mais – de 93,45% em 2014 para 49,72% em 2019; o 

aumento do grupo de 17 a 21 anos – de 6,55% para 43,78%; e o surgimento do grupo de 12 a 16 anos 

demonstram que o perfil etário do público que esta unidade atende está em transformação. Este 

rejuvenescimento do corpo discente traz à sala de aula um perfil de experiências de vida e profissional mais 

escassas, o que exige uma mudança atenta na postura do corpo docente. Neste sentido, o trabalho com as 

Competências Socioemocionais fundamenta tal transformação. É notório que, pela natureza dos cursos e 

dos princípios da ETEC de Artes, muitas destas competências sejam intrínsecas à abordagem dos cursos, 

como se verifica no Projeto Político Pedagógico da unidade. Elementos como Trabalho em Equipe, 

Criatividade, Proatividade, Pensamento Crítico e Atitude Positiva são inerentes ao desenvolvimento das 

linguagens artísticas. Outros aspectos, como Liderança, Flexibilidade, Resiliência e Empatia, possuem uma 

oscilação de acordo com cada turma. Porém, nossa atuação demonstra que os aspectos socioemocionais 

responsáveis por gerar mais atritos interpessoais e insegurança são aqueles relativos à Comunicação e Ética 

no Trabalho. Por este motivo, estes se tornam o foco deste Projeto. 

Para tanto, apresentamos a análise das turmas de nossa unidade, ainda de acordo com os critérios 

estabelecidos pelo Memorando Circular 37/19 GSE/Geped, conforme Tabela 1 (fonte: NSA), para definição 

daquelas que participarão do projeto: 

Curso Módulo/Série Nº de alunos 

cursando no 

módulo / série 

Entrada do Módulo / 

Série do semestre / 

ano seguinte 

Perda 

TÉCNICO EM CANTO 1º MÓDULO - NOTURNO 30 28 2 (6,67%) 

2º MÓDULO – NOTURNO 28 28 0 (0%) 

TÉCNICO EM DANÇA 1º MÓDULO – NOTURNO 30 28 2 (6,67%) 

2º MÓDULO – NOTURNO 32 28 4 (12,5%) 

3º MÓDULO – NOTURNO 33 29 4 (12,12%) 

TÉCNICO EM DESIGN 

DE INTERIORES 

1º MÓDULO – NOTURNO 30 32 -2 (-6,67%) 

2º MÓDULO – NOTURNO 27 21 6 (22,22%) 
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3º MÓDULO – NOTURNO 21 19 2 (9,52%) 

TÉCNICO EM EVENTOS 1º MÓDULO – NOTURNO 30 24 6 (20%) 

3º MÓDULO – NOTURNO 19 19 0 (0%) 

TÉCNICO EM 

PROCESSOS 

FOTOGRÁFICOS 

2º MÓDULO – NOTURNO 20 17 3 (15%) 

3º MÓDULO – NOTURNO 28 26 2 (7,14%) 

TÉCNICO EM 

REGÊNCIA 

3º MÓDULO – NOTURNO 23 23 0 (0%) 

 

Considerando a ausência da oferta das turmas de Eventos, 1º e 3º módulo, em 2020, a descontinuidade da 

oferta da turma de 3º módulo de Processos Fotográficos no 1º semestre do ano, além de desconsiderar as 

turmas com perdas negativas ou zeradas, ficam selecionadas as seguintes turmas para participar deste 

projeto: 

 

 1º SEMESTRE DE 2020 – TABELA 2 

 

Curso Módulo/Série Nº de alunos 

cursando no 

módulo / série 

Entrada do Módulo / 

Série do semestre / 

ano seguinte 

Perda 

TÉCNICO EM CANTO 1º MÓDULO – NOTURNO 30 28 2 (6,67%) 

TÉCNICO EM DANÇA 1º MÓDULO – NOTURNO 30 28 2 (6,67%) 

2º MÓDULO – NOTURNO 32 28 4 (12,5%) 

3º MÓDULO – NOTURNO 33 29 4 

(12,12%) 

TÉCNICO EM DESIGN DE 

INTERIORES 

2º MÓDULO – NOTURNO 27 21 6 

(22,22%) 

3º MÓDULO – NOTURNO 21 19 2 (9,52%) 
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TÉCNICO EM PROCESSOS 

FOTOGRÁFICOS 

2º MÓDULO – NOTURNO 20 17 3 (15%) 

          

Aprovação Média 87,90%       

Meta para 1º Semestre 

2020 

92,90%       

  

No 1º semestre do ano participarão: 1º módulo de Canto; 1º, 2º e 3º módulos de Dança; 2º e 3º módulos 

de Design de Interiores e 2º módulo de Processos Fotográficos. 

 

 2º SEMESTRE DE 2020 – TABELA 3 

 

Curso Módulo/Série Nº de alunos 

cursando no 

módulo / série 

Entrada do Módulo / 

Série do semestre / 

ano seguinte 

Perda 

TÉCNICO EM CANTO 1º MÓDULO – NOTURNO 30 28 2 (6,67%) 

TÉCNICO EM DANÇA 1º MÓDULO – NOTURNO 30 28 2 (6,67%) 

2º MÓDULO – NOTURNO 32 28 4 (12,5%) 

3º MÓDULO – NOTURNO 33 29 4 

(12,12%) 

TÉCNICO EM DESIGN DE 

INTERIORES 

2º MÓDULO – NOTURNO 27 21 6 

(22,22%) 

3º MÓDULO – NOTURNO 21 19 2 (9,52%) 

TÉCNICO EM PROCESSOS 

FOTOGRÁFICOS 

2º MÓDULO – NOTURNO 20 17 3 (15%) 

3º MÓDULO – NOTURNO 28 26 2 (7,14%) 
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Aprovação Média 88,52%       

Meta para 2º Semestre 

2020 

93,52%       

  

No 2º semestre do ano participarão: 1º módulo de Canto; 1º, 2º e 3º módulos de Dança; 2º e 3º módulos 

de Design de Interiores e 2º e 3º módulos de Processos Fotográficos. 

 

METODOLOGIA 

Analisar, conjuntamente com os docentes, através da ferramenta SWOT, a adequação das estratégias 

adotadas para a abordagem das competências socioemocionais elencadas. 

Formar grupos de estudos para troca de experiências docentes, no tocante à abordagem das competências 

socioemocionais na rotina do processo de ensino-aprendizagem. 

Propor, viabilizar e verificar a funcionalidade de ferramentas de registro nos diários de classe e nos PTDs 

da abordagem das competências socioemocionais. 

Conscientizar o corpo discente sobre o acompanhamento e verificação dos registros docentes. 

 

RESULTADOS ESPERADOS 

Diante dos objetivos apresentados e das estratégias adotadas, espera-se alcançar, ao final de um ano: 

- A adoção de estratégias de Abordagens e Registros das Competências Socioemocionais elencadas por ao 

menos 10% do Corpo Docente; 

- A realização de ao menos um encontro do grupo de estudos dos docentes por semestre; 

- A ampliação, em 5%, da taxa de aprovação das turmas elencadas, de acordo com os critérios estabelecidos 

pelo Memorando Circular GSE/Geped nº 37/19 
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META PPG 

Ampliar a taxa de alunos com frequência satisfatória 

Ampliar a taxa de conclusão em 5% em relação a 2019 

Capacitação Docente 

 

ATIVIDADES 

Título Início Fim 

Recepção dos Alunos na 1ª Semana 

Recepcionar, em conjunto com a equipe pedagógica, os alunos na 1ª semana, 

esclarecendo os objetivos e proposta curricular de cada habilitação, bem como 

organizar atividades de integração com ênfase na relação interpessoal, 

comunicação e na ética no trabalho 

01-02-2020 15-02-2020 

Orientação aos Docentes 

Orientar os professores, a partir do diagnóstico docente, quanto a estruturação 

de um plano de ação junto aos alunos, para sanar as lacunas de aprendizagem, 

bem como o registro nos Planos de Trabalho Docente das abordagens dos 

aspectos de Comunicação e Ética no Trabalho; 

16-02-2020 29-02-2020 

Reuniões de Planejamento 

Promover, nas reuniões de planejamento, rodas de estudos sobre os Planos de 

Curso, visando a elaboração de projetos interdisciplinares que incentivem a 

participação ativa dos alunos, o trabalho em equipe, a pesquisa e o 

desenvolvimento das competências socioemocionais 

16-02-2020 29-02-2020 

Formação dos Grupos de Estudos 

Organizar capacitações e formações continuadas para os docentes com foco na 

definição e utilização de métodos, técnicas, estratégias e recursos de ensino 

para o desenvolvimento das competências socioemocionais - Formação de 

Grupos de Estudos. 

01-03-2020 15-03-2020 
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Título Início Fim 

Acompanhamento de Frequência 

Promover ações preventivas com foco na Gestão da Permanência dos Alunos nos 

Cursos, por meio do monitoramento da frequência e diálogo permanente com 

os alunos 

16-03-2020 31-03-2020 

Organização da Semana Paulo Freire 

Viabilizar, em conjunto com a Equipe Pedagógica, a promoção de eventos 

intraescolares com fins na formação profissional dos alunos, assim como gerar 

mecanismos para participação dos alunos em eventos externos relacionados ao 

curso que frequentam - Organização da Semana Paulo Freire - Temas 

Transversais sobre Comunicação e Ética no Trabalho 

01-04-2020 15-04-2020 

Desenvolvimento da Semana Paulo Freire 

Desenvolver oficinas, dinâmicas de integração e oportunidades para intensificar 

a inter-relação entre aluno/aluno, aluno/docentes e aluno/Direção - Atividades 

relativas à Semana Paulo Freire 

16-04-2020 30-04-2020 

Palestras para a Semana Paulo Freire 

Mapear e promover palestras, fóruns ou workshops sobre Comunicação e Ética 

no Trabalho, bem como sobre a interação aluno – professores - Realização de 

Semana Paulo Freire 

01-05-2020 15-05-2020 

Progressões Parciais 

Mapear, sistematizar, instruir e avaliar o desenvolvimento das Progressões 

Parciais e suas contribuições para o desenvolvimento de competências nos 

alunos. 

16-05-2020 31-05-2020 

Reuniões de Curso 

Auxiliar na organização de reuniões de curso entre os docentes e 

coordenadores para troca de experiências. 

01-06-2020 15-06-2020 
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Título Início Fim 

Acompanhamento das Abordagens das Competências 

Socioemocionais 

Promover, nas reuniões de planejamento, rodas de estudos sobre os Planos de 

Curso, visando a elaboração de projetos interdisciplinares que incentivem a 

participação ativa dos alunos, o trabalho em equipe, a pesquisa e o 

desenvolvimento das competências socioemocionais. 

16-06-2020 30-06-2020 

Análise de Resultados 

Analisar os resultados do conselho de classe final quanto à melhoria da 

aprovação 

01-07-2020 15-07-2020 

Recepção dos Alunos na 1ª Semana 

Recepcionar, em conjunto com a equipe pedagógica, os alunos na 1ª semana, 

esclarecendo os objetivos e proposta curricular de cada habilitação, bem como 

organizar atividades de integração com ênfase na relação interpessoal, 

comunicação e na ética no trabalho; 

16-07-2020 31-07-2020 

Reuniões de Planejamento 

Promover, nas reuniões de planejamento, rodas de estudos sobre os Planos de 

Curso, visando a elaboração de projetos interdisciplinares que incentivem a 

participação ativa dos alunos, o trabalho em equipe, a pesquisa e o 

desenvolvimento das competências socioemocionais. 

01-08-2020 15-08-2020 

Orientação aos Docentes 

Orientar os professores, a partir do diagnóstico docente, quanto a estruturação 

de um plano de ação junto aos alunos, para sanar as lacunas de aprendizagem, 

bem como o registro nos Planos de Trabalho Docente das abordagens dos 

aspectos de Comunicação e Ética no Trabalho. 

01-08-2020 15-08-2020 

Formação dos Grupos de Estudos 

Organizar capacitações e formações continuadas para os docentes com foco na 

definição e utilização de métodos, técnicas, estratégias e recursos de ensino 

16-08-2020 31-08-2020 
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Título Início Fim 

para o desenvolvimento das competências socioemocionais - Formação de 

Grupos de Estudos 

Acompanhamento de Frequência 

Promover ações preventivas com foco na Gestão da Permanência dos Alunos 

nos Cursos, por meio do monitoramento da frequência e diálogo permanente 

com os alunos. 

01-09-2020 15-09-2020 

Palestras sobre Competências Socioemocionais 

Mapear e promover palestras, fóruns ou workshops sobre valorização da vida, 

empatia, relacionamentos, bem como sobre a interação aluno – professores 

16-09-2020 30-09-2020 

Progressões Parciais 

Mapear, sistematizar, instruir e avaliar o desenvolvimento das Progressões 

Parciais e suas contribuições para o desenvolvimento de competências nos 

alunos. 

01-10-2020 15-10-2020 

Reuniões de Curso 

Auxiliar na organização de reuniões de curso entre os docentes e 

coordenadores para troca de experiências; 

16-10-2020 31-10-2020 

Organização da Semana de Mostra de Artes 

Viabilizar, em conjunto com a Equipe Pedagógica, a promoção de eventos 

intraescolares com fins na formação profissional dos alunos, assim como gerar 

mecanismos para participação dos alunos em eventos externos relacionados ao 

curso que frequentam. Semana de Mostra de Artes 

01-11-2020 15-11-2020 

Atividades da Semana de Mostra de Artes 

Desenvolver oficinas, dinâmicas de integração e oportunidades para intensificar 

a inter-relação entre aluno/aluno, aluno/docentes e aluno/Direção - 

Organização da Semana de Mostra de Artes 

16-11-2020 30-11-2020 
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Título Início Fim 

Acompanhamento das Abordagens das Competências 

Socioemocionais 

Promover, nas reuniões de planejamento, rodas de estudos sobre os Planos de 

Curso, visando a elaboração de projetos interdisciplinares que incentivem a 

participação ativa dos alunos, o trabalho em equipe, a pesquisa e o 

desenvolvimento das competências socioemocionais; 

01-12-2020 15-12-2020 

Análise de Resultados 

Analisar os resultados do conselho de classe final quanto à melhoria da 

aprovação 

16-12-2020 31-12-2020 
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Cadastrado em 25-12-2019 

Responsável: ALESSANDRA FERREIRA DE BRITO 

Unidade: Etec de Artes 

 

PROJETO DE ORIENTAÇÃO E APOIO EDUCACIONAL DA ETEC DE ARTES 2020 

Data de Início: 22-04-2020 

Data de Término: 31-01-2021 

Tipo de Projeto: HAEC (com gratificação) - Orientação Educacional 

Horas: Solicitou HAE para 31 horas 

Responsável pela Atividade: Wellington Pinto de Oliveira, AMNERIS RIBEIRO CACIATORI, MARCIO DA VEIGA 

CABRAL, KLEBER DE OLIVEIRA SANTOS, ADENILSON DE OLIVEIRA PORTO, CATIA ARAUJO DE SOUZA PORTO 

 

RESUMO 

Ao compreender as necessidades iminentes da escola em dinamizar seus processos e práticas, com 

objetivos de atender as necessidades dos envolvidos no processo de ensino – aprendizagem, a função do 

Professor Coordenador de Projetos Responsável pela Orientação e Apoio Educacional se justifica nesta 

unidade escolar, como um mediador entre as necessidades do público atendido e a oferta de um ambiente 

que atenda aos princípios de equidade de oportunidades nas múltiplas abordagens que concerne à 

Educação para formação profissional. Neste sentido, a fundamentação da proposta do presente projeto 

será por meio do desenvolvimento de três construtos que constituem Competências Socioemocionais; 

Empatia, Comunicação e Ética no Trabalho, com a metodologia de gestão de projetos educacionais por 

empreendedorismo social. Ainda, a proposição quantitativa do projeto tem como base preliminar, os 

cursos que obtiveram perdas entre os 1º e 2º semestres de 2019: 1º módulo de Técnico em Canto, 1º, 2º 

e 3º Módulos de Técnico em Dança ,2º e 3º Módulos de Design de Interiores e 2º e 3º Módulos de Técnico 

em Processos Fotográficos. Partindo do percentual acumulado e a média de perdas escolares a meta é de 

aumento em 5% de permanência nos cursos contemplados pelo projeto. 
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META 

Aumentar a permanência dos estudantes em 5% da média de permanência dos cursistas do período 

noturno da Etec de Artes no ano de 2020, com base no conhecimento de três construtos das Competências 

Socioemocionais; Empatia, Comunicação e Ética no Trabalho. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS:  

Contribuir por meio do conhecimento em Competências Socioemocionais os conhecimentos necessários 

para a sensibilização do corpo discente; 

Promover estratégias de mobilização do corpo discente para a criação e desenvolvimento de projetos em 

Empreendedorismo Social; 

Registrar e disponibilizar dados quantitativos e qualitativos relacionados a aprendizagem cognitiva e 

socioemocionais. 

 

JUSTIFICATIVA 

O presente projeto justifica – se em duas abordagens, no aspecto micro (que é caracterizado pelas 

necessidades da unidade escolar) e no aspecto macro (que abrange as necessidades sociais e do trabalho). 

Nesta abordagem, o atual contexto da organização social do trabalho, que consequentemente influencia 

as modalidades de Educação que oferecem a formação para o trabalho, não se findam nos conhecimentos 

técnicos específicos ou conceituais para o exercício profissional, eles se estendem a questões 

comportamentais que podem ser desenvolvidas por meio dos construtos das Competências 

Socioemocionais. 

Neste sentido, os construtos a serem desenvolvidas na comunidade escolar no ano de 2020, são a Ética no 

Trabalho, Empatia e Comunicação, por serem definidos como bases comportamentais para o exercício 

ético – cidadão e abranger posturas profissionais diante dos novos desafios da contemporaneidade que 

demanda a atual organização social do trabalho. 

Se de um lado, os desafios propostos são de uma educação que transcenda os conhecimentos técnicos, 

por outro, a escola tem como objetivo, a permanência de seus estudantes durante o seu período de 

formação, combatendo as perdas escolares. Para tanto, a meta quantitativa com relação a diminuição das 
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perdas escolares tem como base os Conselho de Classe do 1º semestre de 2019 aprovação de estudantes 

para o 2º semestre, como demonstrado por meio da tabela 1: 

Tabela 1. Dados dos Conselhos de 1º e 2º Semestres de 2019 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Neste sentido, por meio do subsídio GSE/Geped, no Memorando Circular nº 37/19, a meta estabelecida 

para o aumento de permanência dos estudantes é de 5%. Ainda segundo, as diretrizes do subsídio as ações 

devem contemplar cursos que serão ofertados em 2020 com perdas e foco no desenvolvimento nos cursos 

modulares noturnos como demonstrado por meio da tabela 2: 

Tabela 2 – Cursos e Módulos a serem contemplados pelo Projeto 1º Semestre de 2020 

Curso Módulo/Série Alunos cursando 
no ano/série 

Entrada no 
Módulo/Série do 

semestre/ano 
seguinte 

Perda 

Técnico em Canto 1º Módulo Noturno 30 28 2 (6,67%) 

  2º Módulo Noturno 28 28 0 (0%) 

Técnico em Dança 1º Módulo Noturno 30 28 2(6,67%) 

  2º Módulo Noturno 32 28 4 (12,5%) 

  3º Módulo Noturno 33 29 4 (12,12%) 

Técnico em Design de 
Interiores 

1º Módulo Noturno 30 32 -2(6,67%) 

  2º Módulo Noturno 27 21 6(22,22%) 

  3º Módulo Noturno 21 19 2(9,52%) 

Técnico em Eventos 1º Módulo Noturno 30 24 6(20%) 

  3º Módulo Noturno 19 19 0 (0%) 

Técnicos em Processos 
Fotográficos 

2º Módulo Noturno 20 17 3 (15%) 

  3º Módulo Noturno 28 26 2 (7,14%) 

Técnico em Regência 3º Módulo Noturno 23 23 0(0%) 

Curso Módulo/Série Alunos cursando 
no ano/série 

Entrada no 
Módulo/Série do 

semestre/ano 
seguinte 

Perda 

Técnico em Canto 1º Módulo Noturno 30 28 2 (6,67%) 

Técnico em Dança 1º Módulo Noturno 30 28 2(6,67%) 

  2º Módulo Noturno 32 28 4 (12,5%) 

  3º Módulo Noturno 33 29 4 (12,12%) 
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Entretanto, existem variáveis entre os módulos ofertados quando os relacionamos a cursos semestrais 

como demonstrado na tabela 3: 

  

Tabela 3 – Cursos e Módulos a serem contemplados pelo Projeto 2 º Semestre de 2020 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

  

  

  

No 1º semestre do ano participarão: 1º módulo de Canto; 1º, 2º e 3º módulos de Dança; 2º e 3º módulos 

de Design de Interiores e 2º módulo de Processos Fotográficos e no 2º semestre do ano participarão: 1º 

Técnico em Design de 
Interiores 

2º Módulo Noturno 27 21 6(22,22%) 

  3º Módulo Noturno 21 19 2(9,52%) 

Técnicos em Processos 
Fotográficos 

2º Módulo Noturno 20 17 3 (15%) 

 Média 87,90% 

Meta de 5% 1º Semestre 2020 92,90% 

Curso Módulo/Série Alunos 
cursando no 

ano/série 

Entrada no 
Módulo/Série do 

semestre/ano 
seguinte 

Perda 

Técnico em Canto 1º Módulo Noturno 30 28 2 (6,67%) 

Técnico em Dança 1º Módulo Noturno 30 28 2(6,67%) 

  2º Módulo Noturno 32 28 4 (12,5%) 

  3º Módulo Noturno 33 29 4 (12,12%) 

Técnico em Design de 
Interiores 

2º Módulo Noturno 27 21 6(22,22%) 

  3º Módulo Noturno 21 19 2(9,52%) 

Técnicos em Processos 
Fotográficos 

2º Módulo Noturno 20 17 3 (15%) 

  3º Módulo Noturno 28 26 2 (7,14%) 

Média 88,52% 

Meta de 5% 1º Semestre 2020 93,52% 
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módulo de Canto; 1º, 2º e 3º módulos de Dança; 2º e 3º módulos de Design de Interiores e 2º e 3º módulos 

de Processos Fotográficos. 

 

METODOLOGIA 

 Diagnosticar por meio de indicadores escolares como ATAs, Websai e Observatório Escolar, dados 

para adaptação do projeto ao público atendido na unidade escolar; 

 Promover duas integrações entre a equipe gestora e estudantes com o tema de Competências 

Socioemocionais de Comunicação e Empatia; 

 Desenvolver um projeto de Empreendedorismo Social ao longo do ano letivo; 

 Acompanhar periodicamente os indicies de absenteísmo e risco de perda escolar ao longo do ano 

letivo por meio de contatos telefônicos, entrevistas, atendimentos e análise de registros; 

 Oferecer uma palestra por semestre com os temas de Ética Profissional e Empreendedorismo 

Social; 

 Quantificar e qualificar os registros de acompanhamentos de demanda e as necessidades do 

público atendido segundo as especificidades dos cursos e faixa – etárias. 

 

RESULTADO ESPERADO 

Neste sentido, ao final deste projeto espera – se que no aspecto qualitativo sejam desenvolvidos os construtos das 

Competências Socioemocionais de Empatia, Comunicação e Ética no Trabalho e nos aspectos quantitativos, o 

aumento da permanência de estudantes do 1º Módulo em Canto, nos 1º,2º e 3º Módulos em Dança, 2º e 3º Módulos 

em Design de Interiores e 2º e 3º Módulos em Processos Fotográficos, partindo da base do primeiro semestre 

de 87,90% para 92,90% e no segundo semestre de 88,52% para 93,52%. 

Meta PPG 

Ampliar a taxa de alunos com frequência satisfatória 

Ampliar a taxa de conclusão em 5% em relação a 2019 
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Título Início Fim 

Levantamento de dados sobre os indicies da unidade escolar 

Levantar indicadores da unidade escolar para planejamento e adequação de futuras 

ações entre a proposta do projeto ao público atendido. Acompanhar e recepcionar 

com a equipe gestora aos estudantes ingressantes e em curso promovendo a 

integração com ênfase nas Competências Socioemocionais de Comunicação e 

Empatia. Desenvolver acompanhamento e atendimento periódico de estudantes 

com baixas frequências e atendimento as famílias. Mapear, sistematizar, instruir e 

avaliar o desenvolvimento das Progressões Parciais. 

01-02-2020 15-02-2020 

Aplicação de questionário socioemocional 

Aplicar questionário de autorrelato de Competências Socioemocionais, 

levantamento e tabulação das características Socioemocionais dos estudantes em 

curso e ingressantes. 

16-02-2020 01-03-2020 

Integração com a equipe gestora 

Desenvolver integração por meio de Word Café entre estudantes, professores, 

direção e coordenação pedagógica com o tema: Empatia Atender aos estudantes 

com baixa frequência.  

02-03-2020 16-03-2020 

Palestra: Comunicação e Ética Profissional 

Promover por meio de convite de convidado externo palestra sobre comunicação. 

Ofertar palestra sobre Ética Profissional. 

17-03-2020 31-03-2020 

Participação de reunião com docentes e discentes 

Participar de reuniões docentes e divulgar o levantamento de dados de 

características socioemocionais dos estudantes. Promover reunião com estudantes 

dos cursos de Dança, Canto, Design de Interiores e Processos Fotográficos. Atender 

aos estudantes com menções insatisfatórias e baixa frequência com levantamento 

de demanda da necessidade de Plano de Recuperação Paralela 

01-04-2020 15-04-2020 

Palestra de rumos profissionais 

Promover em conjunto com ATA e equipe pedagógica mapeamento de palestras 

motivacionais relacionadas as Competências Socioemocionais, Empregabilidade e 

relato de experiência de ex-alunos. 

16-04-2020 30-04-2020 
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Título Início Fim 

Projeto: Empreendedorismo social 

Viabilizar com equipe pedagógica a promoção de evento extra- escolar de 

atendimento a instituições filantrópicas. Mapear, sistematizar, instruir e avaliar o 

desenvolvimento das Progressões Parciais. Atender aos estudantes com baixa 

frequência. 

01-05-2020 15-05-2020 

Projeto: Empreendedorismo social 

Consulta pública de voluntário e instituições a serem beneficiadas com projetos 

sociais. 

16-05-2020 30-05-2020 

Palestra de empreendedorismo social 

Promover palestra sobre Empreendedorismo Social por meio de convite a 

profissionais externos. Desenvolver e mediar reunião com estudantes dos cursos de 

Dança, Canto, Design de Interiores e Processos Fotográficos. Atender aos estudantes 

com baixa frequência. 

31-05-2020 14-06-2020 

Workshop sobre a valorização da vida, empatia e interação com as 

famílias 

Promover, em conjunto com ATA e Equipe Pedagógica, workshop sobre a valorização 

da vida, empatia, relacionamentos e interação alunos, professores e famílias. 

Mapear, sistematizar, instruir e avaliar o desenvolvimento de Progressões Parciais 

15-06-2020 29-06-2020 

Projeto: Empreendedorismo social 

Levantamento junto à comunidade escolar de instituições sociais certificadas para o 

atendimento nos aspectos econômicos, sociais ou afetivos. Atender aos estudantes 

com baixa frequência. 

30-06-2020 14-07-2020 

Projeto: Empreendedorismo social 

Desenvolver cronograma, plano de comunicação e ações estratégicas entre as 

equipes de trabalho, com as instituições a serem atendidas pelo projeto. 

Acompanhar e recepcionar com a equipe gestora aos estudantes ingressantes 

promovendo integração com os temas de comunicação e Empatia. Aplicar 

questionário de autorrelato de Competências Socioemocionais, levantamento e 

tabulação das características Socioemocionais dos estudantes em curso e 

ingressantes. 

15-07-2020 29-06-2020 
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Título Início Fim 

Enceramento de Projeto de Empreendedorismo Social e pós-evento. 

Executar o projeto e visita técnica a instituição de fundo social contemplada. Elaborar 

relatório pós-evento dos resultados alcançados com ênfase nas Competências 

Socioemocionais de Empatia, Ética no Trabalho e Comunicação. Atender aos 

estudantes com baixa frequência. 

30-07-2020 13-08-2020 

Workshop de integração com equipe de gestão e estudantes 

ingressantes 

Desenvolver integração por meio de Word Café entre estudantes, professores, 

direção e coordenação pedagógica com o tema: Comunicação e Empatia. 

14-08-2020 28-08-2020 

Participação de reunião com docentes e discentes 

Promover reunião com estudantes dos cursos de Dança, Canto, Design de Interiores 

e Processos Fotográficos. Atender aos estudantes com baixa frequência. 

29-08-2020 13-09-2020 

Palestra: Economia Criativa 

Desenvolver palestra sobre Economia Criativa com ênfase em produções culturais. 

Atender aos estudantes com menções insatisfatórias e baixa frequência com 

levantamento de demanda da necessidade de Plano de Recuperação Paralela. 

14-09-2020 28-09-2020 

Relato de Experiência de ex-alunos 

Promover em conjunto com ATA e equipe pedagógica mapeamento de palestras 

motivacionais relacionadas as Competências Socioemocionais, Empregabilidade e 

relato de experiência de ex-alunos. Atender aos estudantes com baixa frequência. 

29-09-2020 13-10-2020 

Palestra sobre Ética Profissional 

Ofertar palestra sobre Ética Profissional. Promover palestra sobre 

Empreendedorismo Social por meio de convite a profissionais externos. 

14-10-2020 28-10-2020 

Atendimento aos estudantes com menções insatisfatórias 

Mapear, sistematizar, instruir e avaliar o desenvolvimento das Progressões Parciais. 

Atender aos estudantes com baixa frequência. 

29-10-2020 12-11-2020 

Fórum de Debate sobre empregabilidade 

Mapear, sistematizar, instruir e avaliar o desenvolvimento das Progressões Parciais. 

Atender aos estudantes com baixa frequência. 

13-11-2020 27-11-2020 
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Título Início Fim 

Participação de reunião com docentes 

Participação em Reunião de Planejamento e levantamento do resultado 

acadêmico dos estudantes. 

28-11-2020 12-12-2020 

Levantamento de dados sobre os indicies da unidade escolar 

Levantar dados quantitativos e qualitativos da unidade escolar para a 

elaboração de relatório final. 

13-12-2020 27-12-2020 

Elaboração de relatório final 

Analisar e elaborar relatório de Projeto de Orientação e Apoio Educacional 2020. 
28-12-2020 31-12-2020 
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Cadastrado em: 24-04-2020 

Responsável: CLAUDIO APARECIDO SANT ANA 

Unidade: Etec de Artes 

NOVAS PERSPECTIVAS EM PROGRESSÕES PARCIAIS  

Data de Início: 01-05-2020 

Data de Término: 31-12-2020 

Horas: Não solicitou HAE e vai atuar 

Responsável pela Atividade: Wellington Pinto de Oliveira, AMNERIS RIBEIRO CACIATORI, MARCIO DA VEIGA 

CABRAL, KLEBER DE OLIVEIRA SANTOS, ADENILSON DE OLIVEIRA PORTO, CATIA ARAUJO DE SOUZA PORTO. 

 

RESUMO 

A análise SWOT para a elaboração do Plano Plurianual de Gestão 2020 apontou para a ameaça aos 

desenvolvimentos das atividades pedagógicas a pandemia provocada pelo COVID-19, que suspendeu as 

atividades presenciais a partir da segunda quinzena de março de 2020. Para tanto, o Centro Paula Souza 

implantou o atendimento à distância para toda a rede através das ferramentas da Microsoft como Teams, 

Office e outros programas. Com isso, esta ameaça desponta como uma oportunidade para a implantação 

de uma política efetiva para o cumprimento das progressões parciais em todos os cursos da unidade 

escolar. Este projeto busca a implantação definitiva destas ferramentas de maneira sistemática nas 

atividades de progressão parcial. 

 

OBJETIVO GERAL 

O objetivo geral do presente projeto é a implantação do uso de ferramentas tecnológicas fornecidas pela 

Microsoft como Teams, Office 365, Stream e outros, para atendimento à distância nos processos de 

Progressão Parcial. 
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OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Oferecer a todos discente uma recuperação efetiva nos processos de Progressão Parcial; 

 Criar condições de atendimento a 50% dos alunos com progressão parcial em horários alternativos 

ao da aula; 

 Acompanhar em 100% o desenvolvimento e o atendimento do discente ao longo do seu processo 

de recuperação; 

 

JUSTIFICATIVA 

A análise SWOT para a elaboração do Plano Plurianual de Gestão 2020 apontou para a ameaça aos 

desenvolvimentos das atividades pedagógicas a pandemia provocada pelo COVID-19, que suspendeu as 

atividades presenciais a partir da segunda quinzena de março de 2020. Para tanto, o Centro Paula Souza 

implantou o atendimento à distância para toda a rede através das ferramentas da Microsoft como Teams, 

Office e outros programas. Com isso, esta ameaça desponta como uma oportunidade para a implantação 

de uma política efetiva para o cumprimento das progressões parciais em todos os cursos da unidade 

escolar. Este projeto busca a implantação definitiva destas ferramentas de maneira sistemática nas 

atividades de progressão parcial. 

 

METODOLOGIA 

 Elaboração de formulários para Planos de Trabalho Docente em atendimento a alunos em 

Progressão Parcial. 

 Elaboração de calendário escolar e controle de atividades; 

 Montagem em ambiente virtual das atividades programadas; 

 Acompanhamento das atividades pelas Coordenações de Curso/Pedagógica e Orientação 

Educacional. 

 Pesquisa de satisfação discente quanto à qualidade do processo. 

 

RESULTADO ESPERADO 

Ofertar o atendimento à distância a 100% dos alunos em Progressão Parcial no 1o e 2o semestre de 2020. 
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Meta PPG 

Reprogramar a Progressão Parcial 

 

Elaboração de formulários para Planos de Trabalho Docente 

Elaborar formulários específicos para o planejamento docente aos alunos em 

Progressão Parcial. 

01-06-2020 15-06-2020 

Apresentação dos formulários para Planos de Trabalho Docente 

para Progressões Parciais aos Coordenadores de Curso 

Apresentação dos formulários para Planos de Trabalho Docente para 

Progressões Parciais aos Coordenadores de Curso para adequações e 

sugestões para sua efetiva utilização. 

16-06-2020 30-06-2020 

Apresentação do projeto aos professores da unidade. 

Apresentação de plano de trabalho deste projeto aos professores da unidade. 

01-07-2020 15-07-2020 

Elaboração de calendário escolar 

Elaboração de cronograma específico para o 2o Semestre de 2020 no 

atendimento aos alunos em Progressão Parcial. 

15-07-2020 31-07-2020 

Levantamento de discentes em progressão parcial 

Levantamento dos alunos em Progressão Parcial à partir do conselho de classe 

final do 1o Semestre de 2020 

01-08-2020 15-08-2020 

Elaboração de metodologia de acompanhamento. 

Elaboração de rotinas e mecanismos de acompanhamento do atendimento 

ao aluno em progressão parcial à distância. 

16-08-2020 31-08-2020 

Acompanhamento da implantação das atividades distância. 

Acompanhamento da implantação das atividades à distância através da 

plataforma Microsoft Teams pelos docentes responsáveis. 

01-09-2020 15-09-2020 

Acompanhamento das atividades 

Acompanhamento do desenvolvimento e envolvimento do discente em 

progressão parcial pela Orientação Educacional 

16-09-2020 30-09-2020 
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Avaliação Parcial do Projeto 

Elaboração de sistema de avaliação dos discentes e professores envolvidos no 

presente projeto, bem como do acompanhamento pelas coordenações de 

curso/pedagógica e orientação educacional. 

01-10-2020 15-10-2020 

Acompanhamento das atividades 

Acompanhamento do desenvolvimento e envolvimento do discente em 

progressão parcial pela Orientação Educacional 

16-10-2020 31-10-2020 

Acompanhamento das atividades 

Acompanhamento do desenvolvimento e envolvimento do discente em 

progressão parcial pela Orientação Educacional 

01-11-2020 15-11-2020 

Período de avaliações finais 

Avaliações e recuperação dos alunos em progressão parcial 
16-11-2020 30-11-2020 

Pesquisa de satisfação 

Aplicação de pesquisa quantitativa/qualitativa aos docentes e discentes 

envolvidos no processo para continuidade do projeto em 2021. 

01-12-2020 15-12-2020 

Avaliação do projeto pela equipe gestora 

Análise da pesquisa de satisfação e dos resultados avaliativos dos alunos em 

progressão parcial pela equipe gestora. 

16-12-2020 31-12-2020 

 

  



 

113 

PARECER DO CONSELHO ESCOLAR 

 

Aos dezesseis dias de setembro de 2020, reuniram-se, através do software MS Teams, em virtude da 

quarentena decretada pelo Sr. Governador do Estado de São Paulo em função da pandemia da Covid-19, 

os membros do conselho escolar da Etec de Artes, às 18h para deliberarem sobre a pauta: 

1) Quadro geral da escola. 

2) Oferta de cursos para 2021. 

3) Implantação de novos cursos de acordo com o Memorando CEETEC/Asca 006/2020. 

4) Protocolos de Retorno 

5) Aprovação PPG/PPP 2020. 

A reunião começou com a presença do diretor da unidade, Claudio Sant Ana, a representante dos 

professores, Petícia Carvalho, o aluno egresso, André Fernando Trindade Souza, o representante da APM, 

Marcos José Ferreira Bezerra, a representante discente, Julizza Vieira de Sena, a representante dos 

funcionários, Teresinha Mateus dos Anjos e a representante das diretorias de serviços, Ana Claudia 

Mendes Pimenta Guedin. Após 30 minutos de início da reunião, devido à impossibilidade de acesso do 

representante dos pais dos alunos, deliberamos por trocar de plataforma e, com o acordo de todos, 

mudamos para o Google Meet, que possibilitou a participação de Paulo Cesar Martins Coelho, 

representante dos pais.  

Após seu ingresso, a direção da escola iniciou a pauta da reunião apresentando o quadro geral da escola. 

Informou que a escola obteve no final do semestre passado uma evasão de 5,89%, número baixo quando 

comparado aos semestres anteriores. Porém, no início deste semestre, já acumulamos 7,5% no 25 dia 

letivo. Porém consideramos que o movimento seja oposto aos semestres subsequentes em virtude da 

pandemia e das resoluções pessoais dos discentes quanto à oferta de atividades remotas. A direção 

informou que estará monitorando e apresentará os resultados em momento oportuno. 

Informou também que os trancamentos estão concentrados em algumas turmas, em especial ao 3CC 

(técnico em canto) com 44% e 2BPF (técnico em fotografia) com 33%. Porém, há trancamentos não 

computados, pois ainda estão em análise dos conselhos de classe. 
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Prosseguindo a pauta, a direção informou a intenção de abertura de turmas para o 1º semestre de 2021 

sendo com 30 vagas cada turma: Canto (tarde e noite), Dança (tarde e noite), Design de Interiores (noite), 

Paisagismo (manhã), Processos Fotográficos (tarde e noite), Regência (à definir  período), Teatro (manhã 

e tarde), Novotec em Eventos (manhã) e Novotec em Design de Interiores (manhã). Informou também 

que, após análise quantitativa, as turmas de Canto Tarde e Teatro Tarde foram indicadas para BT1 e Design 

de Interiores em bloqueio definitivo desde este semestre. Informou que entrará com recurso e análise 

qualitativa do trabalho da equipe pedagógica, dadas as especificidades que cada uma destas turmas 

sofreu ao longo dos últimos semestres. Após análise, foi aprovada por todos os presentes a solicitação de 

cursos para o próximo semestre de 2021 

Em seguida, a direção apresentou a matriz curricular do curso Novotec com ênfase em Linguagens, 

demonstrando a todos como está organizado e qual a proposta pedagógica para os 3 anos de estudo no 

ensino médio, apresentando 800 horas de projeto. A prof. Petícia Carvalho afirmou que, de acordo com a 

proposta e levando-se em consideração o protagonismo do aluno no desenvolvimento do projeto, se 

assemelha muito da proposta do Vocacional (programa cultural oferecido pela Prefeitura de São Paulo) e 

que, caso seja realmente esta proposta, acredita ser uma boa escolha para a escola. Da mesma forma, 

manifestou-se favorável o Sr. Paulo Cesar Martins Coelho pela oportunidade de ampliação na oferta do 

ensino médio. A direção opinou que considera interessante devido à possibilidade de complementação 

da oferta de ensino baseada na visão da escola, apontada pelo Projeto Político Pedagógico e Plano 

Plurianual de Gestão. Ponderou-se, porém, que esta implantação deve ser realizada com parcimônia e 

estudos preliminares.  

Por isso, a direção solicitou ao conselho a aprovação somente para estudos preliminares sobre sua 

implantação que deve observar: 

a) a capacidade da infraestrutura; 

b) mão de obra disponível; 

c) melhor horário para oferta; 

d) possibilidades de aplicação e envolvimento dos professores do técnico no acompanhamento dos 

projetos; 

e) estudos de aplicação do plano de curso. 
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Após votação, ficou aprovado por unanimidade, exclusivamente, a pesquisa dos itens descritos, ou seja, 

os estudos preliminares e não a implantação do curso para 2021. A direção comprometeu-se a apresentar 

os resultados até o final do 1º semestre de 2021 para nova análise e autorização de implantação deste 

curso em 2022. 

Prosseguindo a pauta, informou-se que foi criada uma comissão formada por professores e funcionários 

para a elaboração de protocolos adaptados à realidade da escola. Os coordenadores de curso foram 

consultados quanto às especificidades das atividades práticas e esta comissão está compilando as 

informações. Também foram acrescentadas informações sobre protocolos adotados em escolas similares 

da Alemanha e Inglaterra, através de pesquisa realizada pelo prof. João Lourenço, coordenador 

pedagógico da unidade. Estes protocolos estão em fase de finalização e deverão ser implantados, 

independente da data prevista de retorno. Segundo a direção, esta antecipação é benéfica pois evita o 

acúmulo e a desatenção para detalhes importantes. Porém salientou que não há data específica para 

retorno e que o Centro Paula Souza está fazendo uma pesquisa com toda a comunidade escolar para a 

tomada de decisão. 

Em seguida, finalizando a pauta, apresentou-se o Plano Plurianual de Gestão e o Projeto Político 

Pedagógico para 2020. Informou-se que o atraso se deu em virtude da pandemia e que, após várias 

reuniões entre as equipes pedagógicas dos cursos, os textos apresentam as estratégias utilizadas para 

este período de atendimento remoto. Após a exposição de todos os textos, foi apresentado a análise 

SWOT e as prioridades apontadas pela equipe de gestão, bem como a definição das prioridades, objetivos 

e metas. Após debate entre os partícipes, foi aprovado o reajuste da taxa de conclusão em relação a 2019 

para 2%, tendo em vista as dificuldades de permanência dos alunos, do acesso à internet e mesmo de 

infraestrutura necessária devido ao atendimento remoto implantado na atual quarentena causada pela 

pandemia do Covid-19. Conforme ponderou o aluno egresso, André Fernando Trindade Souza, as 

dificuldades e mesmo o descontentamento com o formato, independente da ação da escola, torna mais 

difícil a obtenção de um resultado satisfatório e que, por isso, considera justa uma meta menor para este 

ano. Com a aprovação de todos, a direção realizou as alterações diretamente no site e que, após a análise 

dos projetos destinados ao alcance destas metas, foi aprovado por todos Plano Plurianual de Gestão 2020-

2024 e o Projeto Político Pedagógico. 

Sem mais nada a tratar. 

 


