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O Plano Plurianual de Gestão (PPG) da ETEC PROFESSOR CAMARGO 
ARANHA é o documento que objetiva apresentar sua proposta de trabalho, 
fazer valer, acompanhar e avaliar seu projeto político pedagógico, sendo 
um instrumento primordial na construção e realização dos objetivos dessa 
unidade de ensino. 

A sua realização foi promovida de forma participativa e democrática, como 
em todos os anos, já que os problemas pontuados atingem a todos e juntos, 
opinando, expondo ideias e tentando encontrar a melhor 
solução para mudar a situação, os resultados aparecem e se tornam mais 
eficazes e eficientes. 

O presente documento contou, para sua elaboração, com a participação da 
comunidade escolar, sendo utilizadas as Reuniões de Conselho de Escola, 
Reuniões Pedagógicas envolvendo direção, coordenação, docentes e 
funcionários, Reuniões de Pais e Mestres com a participação de alunos, 
Reuniões Administrativas com funcionários técnicos administrativos e 
funcionários das terceirizadas, para a reflexão indicadores apontados pelas 
avaliações institucionais, pela comunidade externa e suas propostas de 
intervenção. 

O plano norteia a Gestão Participativa, onde todos os segmentos da escola 
são ouvidos e envolvidos no processo, pois, compõem o contexto interno 
da Instituição. Estão inseridos na realidade da escola e, portanto, conhecem 
os seus pontos fracos e fortes.   

A sua elaboração levou em conta  a análise de indicadores de desempenho 
da Unidade Escolar no ano de 2018, através dos resultados obtidos da 
análise do Sistema de Avaliação Institucional (WEBSAI) e seus 



questionários, no feedback do observador do Observatório Escolar e suas 
propostas de planos de ações, nos índice e resultados alcançados no 
SARESP, nas planilhas de acompanhamentos de perdas (evasão, retenção e 
progressões parciais) da escola, na análise do perfil socioeconômico dos 
alunos ingressantes, nas informações do Banco de Dados CETEC, nas 
avaliações dos projetos trabalhados e de ferramentas de planejamento 
estratégico, como Matriz SWOT e na Tabela de Prioridades, convergindo 
para a definição dos objetivos, metas, e dos projetos pedagógicos. 

O Plano Plurianual de Gestão de 2018 foi revisto e a análise dos projetos 
propostos e desenvolvidos avaliados em seu alcance ou não, evidenciando 
as razões e os motivos para que isso tivesse acontecido, propiciando, 
também, um indicador para as propostas de continuidade de trabalho. 

Desta forma, este novo Plano busca articular e construir espaços mais 
participativos, a fim de realizar plenamente os desígnios dessa Unidade de 
Ensino rumo a excelência. 

 

Projeto Político Pedagógico 
 

 

PROJETO POLÍTICO PEDAGÓGICO 

  

INTRODUÇÃO 

  

A ETEC PROFESSOR CAMARGO ARANHA é uma escola tradicional na área de 
serviços que, baseada nas necessidades de seu contexto (localização, perfil 
socioeconômico e história), busca a promoção e a efetivação da educação 
profissional pública, desenvolvendo seu projeto político pedagógico a fim 
de atender  não só as demandas  advindas do mundo do trabalho, mas, 
também, a formação de cidadãos éticos, reflexivos, críticos, participativos, 
atuantes e felizes, visto que, nesta escola, oferecemos cursos técnicos 
modulares, cursos técnicos integrados ao ensino médio e ensino médio. O 
perfil de nosso alunado é de jovens e adultos que, em pouquíssimo tempo, 
entrarão no mundo do trabalho ou que já desenvolvem atividades laborais. 

Portanto o nosso Projeto Político Pedagógico (PPP) é uma construção 
coletiva a partir das demandas reais apontadas por professores, 



funcionários, alunos, pais, direção e comunidade em geral e, nesse 
processo, busca ganhar autonomia e segurança para alcançar os seus 
objetivos e enfrentar os desafios inseridos pela sociedade. 

Essa realidade configura-se no trabalho pedagógico que se realiza durante 
as aulas, no currículo, na metodologia, no processo de avaliação, na 
participação dos pais, nas relações interpessoais, na concepção de 
educação que a escola defende, na atuação dos funcionários 
administrativos e suas funções, na coordenação pedagógica e suas relações 
diretas, nas coordenações de áreas com seus cursos, na forma da gestão 
implementada, baseada na democracia, tendo sempre em vista o processo 
de desenvolvimento do ensino-aprendizagem, da expressão da ética nas 
relações e no desenvolvimento e intervenção na sociedade, que irão 
constituir a plena realização do trabalho da escola. 

Os princípios pedagógicos e de gestão relevantes a realidade da escola 
sempre serão analisados de forma interligada, por serem dependentes e 
são eles: a democratização do acesso e a permanência com sucesso dos 
alunos na escola; a gestão democrática, participativa e colaborativa; a 
valorização dos profissionais da educação; a qualidade do ensino e a sua 
organização curricular atualizada; a relação entre a escola e comunidade; o 
incentivo e a busca da autonomia; os princípios de liberdade, 
responsabilidade colaborativa e de solidariedade humana, como fatores 
elementares para a sociedade democrática. 

                                                       

MISSÃO 

Promover a educação pública dentro de referenciais de excelência, visando 
ao atendimento das demandas sociais e, prioritariamente, do mundo do 
trabalho, formando cidadãos competentes, críticos, atuantes e felizes.  

  

VISÃO 

Ser reconhecida como centro de excelência na área da Educação 
Profissional, formadora de cidadãos competentes, conscientes, atuantes, 
colaboradores e transformadores da sociedade.   

  

Princípios e Valores que Norteiam o Projeto Político Pedagógico da ETEC 
Prof. Camargo Aranha 

- Gestão democrática; 



-Valorização profissional; 

- Qualidade de ensino; 

- Inclusão;  

-Integração escola/família/comunidade; 

-Autonomia; 

-Empreendedorismo, cooperação, pro ativismo e sustentabilidade; 

-Tolerância, empatia e respeito. 

  

FUNDAMENTOS PEDAGÓGICOS 

A conjuntura social, na qual todos estão envolvidos, amplia o papel e o 
significado da educação escolar. Desta, espera-se relações mais abertas, 
democráticas, colaborativas e alinhadas ao dinamismo encontrado no dia a 
dia da sociedade atual. Nesse sentido, a escola deve promover a educação 
como um processo contínuo de construção e desenvolvimento de 
conhecimentos, culturas e valores, tendo em vista que, apesar de todo o 
aparato que envolve a ação educativa, encontra-se nas relações humanas a 
real essência na formação das pessoas. 

Nessa assertiva, educar é mais que reproduzir conhecimento. É, sobretudo, 
responder aos desafios da sociedade na busca e no acompanhamento de 
suas transformações. 

"Os sujeitos que hoje vão à escola constituem uma população altamente 
diversificada, o que gera a necessidade de prestar atenção às diferentes 
maneiras de interpretar o mundo, o conhecimento e as relações sociais" 
(MENEZES, 2006). 

Portanto, é preciso garantir um ensino e aprendizagem de qualidade, com 
abordagem de temas significativos, relacionados às reais necessidades da 
sociedade e, ao mesmo tempo, críticos, ou seja, que atinjam a raiz dos 
problemas, superem as aparências e, principalmente, tratem de forma 
intencional valores humanos fundamentais. 

Com este fim, propomos e empregamos diferentes metodologias, 
especialmente a pedagogia voltada à projetos e ações multidisciplinares e 
interdisciplinares e, em sua essência, a abordagem sócio interacionista 
preconizada por Vygotsky. Pautamo-nos por este viés por compreendermos 
que nossos cursos têm um caráter de empreendedorismo e pragmatismo, 



muito aliado com a integração meio-indivíduo, mediada pela teoria e 
prática. 

  

As práticas pedagógicas, administrativas e de gestão 

A prática social cidadã, responsável e participativa é fio condutor do 
processo educativo. O eixo central do processo educativo é a realidade 
social. O princípio de que o aprendizado dos conteúdos das áreas do 
conhecimento quando articulados com a realidade do mundo que a cerca, 
possibilita a análise e a compreensão da complexidade da realidade, 
tornando-se objeto da transformação social. Assim, as metas que nortearão 
as práticas pedagógicas, administrativas e de gestão de nossa escola 
passam pela: 

-Construção e a organização coletiva do conhecimento. O processo 
educativo é assumido pelo coletivo. Há uma troca de saberes, experiências, 
cria-se um espaço de aprendizagem colaborativa, respeitando se as 
diferenças, as diversidades, as individualidades, baseada na dialética e no 
diálogo, na interação em igualdades de condições, na apropriação do 
conhecimento enquanto um bem coletivo. 

-Construção de um projeto social. A busca e desenvolvimento de uma 
sociedade inclusiva, justa, democrática e igualitária, com intervenções reais 
e efetivas em suas necessidades passa pela formação baseada no 
desenvolvimento de competências. É o articular, mobilizar e colocar em 
ação valores, conhecimentos e habilidades necessários para o desempenho 
eficiente e eficaz de atividades requeridas pela natureza do trabalho. 

-Formação do profissional que corresponda às demandas do processo 
produtivo. A formação deve seguir as competências, habilidades e atitudes 
propostas para cada curso oferecido pela unidade escolar, advindo daí as 
competências cognitivas e sócio afetivas necessárias à profissão, posto que 
saber fazer não se restringe a uma mera instrução técnica, mas consiste 
numa elaboração mental que abriga a possibilidade de novos saberes e suas 
novas construções, viabilizando a requalificação que supera a dicotomia 
entre teoria e prática. 

-Proposta curricular relacionada aos pressupostos estabelecidos pela 
instituição. Desenvolvimento de práticas que tenham como base de 
orientação as Leis e Normas Educacionais do Estado e do Centro Paula 
Souza/CETEC, os Planos de Cursos, Memorandos, Orientações e Regimento 



Escolar, sem perder o foco nos objetivos, conteúdos e avaliação por 
segmento e área de conhecimento e suas particularidades 

Assim, a escolarização de nossa ETEC visa estimular o crescimento potencial 
do aluno? A formação do cidadão ativo e integrado à sociedade? A 
Educação Ambiental? A promoção de mudanças? A construção de uma 
sociedade justa e igualitária? O diálogo, como base fundamental do 
aprendizado? O envolvimento do profissional não como um mero 
observador, mas como um ser participativo? O equilíbrio físico e psíquico 
como elementos fundamentais para o desenvolvimento das 
potencialidades do ser humano? A tomada de consciência do professor e 
do aluno como sujeitos da própria história. Vale, ainda, ressaltar a 
importância e o respeito aos princípios do pluralismo de ideias e de 
concepções pedagógicas, garantindo-se a participação da comunidade 
escolar em momentos de decisão e ação. 

A LDB, em consonância com a demanda atual do mundo do trabalho, afirma 
que os sistemas de ensino deverão promover a valorização dos profissionais 
da educação, assegurando-lhes “aperfeiçoamento profissional 
continuado". Ensinar de forma interdisciplinar e contextualizada, por 
exemplo, é de fundamental importância para se formar o trabalhador do 
conhecimento. 

Tendo isso em vista, é nosso objetivo potencializar a reflexão e elaborar 
programas que visem à formação e capacitação permanente de nossos 
professores, preparando-os para o uso de novas tecnologias e buscando 
metodologias mais adequadas aos novos paradigmas. 

Segundo Paulo Freire, no livro Pedagogia da Autonomia, "Ensinar não é 
transferir conhecimento, mas criar as possibilidades para a sua própria 
produção ou sua construção" e "Toda prática educativa demanda a 
existência de sujeitos, um que ensinando, aprende, outro que aprendendo, 
ensina". 

Para tal, a Equipe de Gestão da ETEC Professor Camargo Aranha busca 
pensar sempre: 

*na formação continuada de professores, pois, trata-se dos profissionais 
responsáveis em planejar e preparar o desenvolvimento do componente 
curricular, bem como acompanhar e orientar os processos de ensino e 
aprendizagem, fazendo seus ajustes sempre que necessário. Portanto, 
devem ser instrumentalizados continuamente para a melhoria da eficiência 
e eficácia de seu trabalho. 



*no aprender a aprender e continuar aprendendo durante toda a vida 
profissional é uma competência exigida não só para os alunos, mas para 
todos os profissionais, todas aquelas pessoas que estão inseridas no mundo 
do trabalho, incluindo o professor e o profissional em educação, portanto, 
a importância dessa continuidade nos muros internos da escola. 

*no registro e acompanhamento das avaliações como uma ferramenta 
construtiva, onde o professor perceberá o avanço dos alunos e a 
identificação de alguma “distorção” como uma possível fonte geradora de 
um novo aprendizado e ou um indicador de uma necessidade de ajuste na 
metodologia. Estes registros contribuem diretamente para a evolução e 
melhor utilização dos instrumentos de avaliação no ensino por 
competência. 

*na construção de um ambiente inclusivo assumido pelo coletivo escolar, 
pois entendemos que a convivência e a cooperação mútua proporcionam 
ao portador de necessidades especiais a oportunidade de conviver em um 
ambiente rico em estímulos, permitindo-lhe uma vida social saudável. Para 
o não portador dessas necessidades um desenvolvimento humano, rico e 
pleno, de ser útil no auxílio a alguém que necessita superar as dificuldades 
do dia a dia. 

  

ESPECIFICIDADES DOS CURSOS 

"As peculiaridades atuais do mercado de trabalho pressupõem flexibilidade 
e mobilidade, que permitam o trânsito de um posto de trabalho delimitado 
com qualificações restritas para um setor diverso, onde possam ser 
aplicadas as habilidades e os conhecimentos já adquiridos." 

Neste cenário, o desenvolvimento de competências profissionais passa a 
ser o cerne da educação profissional. Competência entendida como a 
"capacidade de articular e mobilizar valores, conhecimentos e habilidades 
para a resolução de problemas não só rotineiros, mas também inusitados 
em seu campo de atuação profissional" (SAI Julho-1999/2000 Centro Paula 
Souza). 

A educação global e a realização profissional e pessoal seguem juntas ao 
longo de toda a vida. A demanda por ascender a patamares mais avançados 
no sistema de ensino é visível na sociedade brasileira. Essa ampliação de 
aspirações decorre, não apenas da urbanização e modernização, 
consequência do crescimento econômico, mas, também, da crescente 



valorização da educação como estratégia de melhoria de vida e 
empregabilidade. 

Os jovens que conseguem concluir o Ensino Fundamental e o Ensino Médio 
aspiram por melhores padrões de vida e emprego, por outro lado, a 
demanda para o ensino profissionalizante em nível técnico parte também 
de segmentos já inseridos no mercado de trabalho desejam melhoria 
salarial e social e precisam ter o domínio de habilidades que permitam 
assimilar e utilizar, produtivamente, recursos tecnológicos novos em 
acelerada transformação. 

Os cursos oferecidos pela ETEC Professor Camargo Aranha (Habilitação 
Profissional de Técnico em: Administração, Contabilidade, Cozinha, 
Eventos, Finanças, Informática, Nutrição e Dietética; Ensino Médio 
Integrado em Administração, Contabilidade, Desenvolvimento de Sistemas, 
Informática, Marketing e Nutrição e Dietética; e, Ensino Médio), visam 
suprir a demanda por profissionais qualificados em toda Grande São Paulo. 

A proposta da escola parte de cursos que apresentem qualidade, 
oferecendo ao aluno subsídios técnicos e sociais para atuar com segurança 
na área profissional escolhida. Para isso, procura sempre estar em dia com 
as novas tecnologias e aperfeiçoando as formas de atendimento aos alunos. 

A prática interdisciplinar é incentivada e promovida no cotidiano dos cursos 
e os laboratórios, para a prática profissional são, dentro das possibilidades 
financeiras, supridos de materiais e equipamentos que facilitem o 
aprendizado, buscando a consonância com o mercado de trabalho  

  

ENSINO MÉDIO 

O curso oferece uma sólida formação acadêmica, preparando o aluno para 
disputar as vagas oferecidas pelas nas principais universidades do país e o 
êxito no ENEM. Preocupa-se com a concepção de um aluno reflexivo, 
consciente, crítico e cidadão. O processo de ensino e aprendizagem se 
baseia na problematização, contextualização e sistematização dos saberes 
teóricos? No desenvolvimento de saberes operatórios e na iniciação à 
cultura do trabalho e da investigação científica, por meio de atividades 
disciplinares e interdisciplinares. 

  

FILOSOFIA, SOCIOLOGIA E ESPANHOL 



A organização curricular do ETIM, MTEC e do Ensino Médio traz os 
conhecimentos de Filosofia e Sociologia na forma de componentes 
curriculares da Base Nacional Comum, com uma ou duas horas semanais, 
nas 1ª, 2ª e 3ª séries. 

A partir de 2014, a disciplina Espanhol deixou de ser uma disciplina 
curricular e passou a ser oferecida aos alunos através da parceria com o 
Centro de Estudos de Línguas da E.E.  Prof. JOSÉ MARQUES DA CRUZ, 
situado na Vila Formosa. O termo de parceria encontra-se na unidade de 
ensino e é renovado anualmente. Uma cópia do termo permanece junto ao 
Grupo de Supervisão Escolar, Regional Leste. 

  

Técnico em Administração e o ETIM em Administração. 

O Técnico em Administração é o profissional que adota postura ética na 
execução da rotina administrativa, na elaboração do planejamento da 
produção e materiais, Recursos Humanos, financeiros e mercadológicos. 
Realiza atividades de controles e auxilia nos processos de direção utilizando 
ferramentas da informática básica. Fomenta ideias e práticas 
empreendedoras. Desempenha suas atividades observando as normas de 
segurança, saúde e higiene do trabalho, bem como as de preservação 
ambiental. 

O curso vislumbra formar um profissional articulado, com visão ampla das 
áreas que compõem o mundo empresarial nos diferentes setores 
econômicos. Para tanto, os professores se preocupam em desenvolver no 
aluno a visão empreendedora, por meio de atividades práticas, 
desenvolvendo visitas técnicas e educacionais a empresas como 
Volkswagen, Nestlé, Natura, Bolsa de Valores de São Paulo; promovendo 
projetos de ações sociais de apoio a creches e ONGs da região; atividades 
interdisciplinares e projetos de inovação.  

O curso de Técnico em Administração é composto por três módulos. O 
aluno que cursar o Módulo I concluirá a Qualificação Profissional Técnica de 
Nível Médio de Auxiliar Administrativo. O aluno que cursar os Módulos I e 
II concluirá a Qualificação Profissional Técnica de Nível Médio de Assistente 
Administrativo. Ao completar os Módulos I, II e III, o aluno receberá o 
diploma de Técnico em Administração, desde que tenha concluído, 
também, o Ensino Médio. 

O Curso Técnico em Administração Integrado ao Ensino Médio é composto 
em 3 anos, com componentes curriculares da Base Nacional Comum 



Curricular e Técnica, certificando, também, as Qualificações Técnicas de 
Nível Médio de Auxiliar Administrativo e de Assistente Administrativo. 

  

Técnico em Contabilidade e o ETIM em Contabilidade 

O Técnico de Contabilidade é o profissional que desempenha tarefas 
relativas à contabilidade e auxilia a administração das entidades. Analisa a 
documentação contábil e elabora o plano de contas. Organiza, controla e 
arquiva documentos relativos à atividade contábil e prepara as conciliações 
contábeis. Registra as operações de débito e crédito da empresa, 
ordenando os movimentos de partidas simples e dobradas. Prepara a 
documentação, apura haveres, direitos e obrigações legais. Constitui e 
regulariza empresas, examina e classifica documentos fiscais e parafiscais. 
Auxilia no atendimento à fiscalização e precede a consultoria empresarial. 
Executa a contabilidade geral, operacionaliza a contabilidade de custos, 
efetua contabilidade gerencial e realiza controle patrimonial. 

O curso vislumbra formar um profissional articulado, com visão ampla das 
áreas que compõem o mundo contábil e fiscal. Para tanto, os professores 
se preocupam em desenvolver no aluno a visão empreendedora, por 
meio de atividades práticas, realizando visitas técnicas e educacionais a 
empresas como Volkswagen, Nestlé, Natura, Bolsa de Valores de São Paulo, 
escritórios contábeis, feiras da área, palestras, postos do INSS; promovendo 
projetos de ações sociais de apoio a creches e ONGs da região; atividades 
interdisciplinares e projetos de inovação. 

O curso de Técnico em Contabilidade é composto por três módulos. O aluno 
que cursar os Módulos I e II concluirá a Qualificação Profissional Técnica de 
Nível Médio de Auxiliar de Contabilidade. Ao completar os Módulos I, II e 
III, o aluno receberá o Diploma de Técnico em Contabilidade, desde que 
tenha concluído, também, o Ensino Médio. 

O Curso Técnico de Contabilidade Integrado ao Ensino Médio é composto 
em 3 anos, com componentes curriculares da Base Nacional Comum 
Curricular e Técnica, certificando, também, a Qualificação Técnica de Nível 
Médio de Auxiliar de Contabilidade. 

  

Técnico em Cozinha e o MTEC em Cozinha 

O Técnico em Cozinha é o profissional que planeja, organiza, executa e 
supervisiona o trabalho em serviços de alimentação. Atua na organização 
da cozinha, na elaboração do mise en place, selecionando e preparando a 



matéria-prima. Participa da elaboração e organização dos pratos do 
cardápio. Executa cortes e métodos de cocção, utilizando as práticas de 
manipulação de alimentos. Opera e mantém em bom estado os utensílios, 
equipamentos e maquinário de cozinha. Armazena os gêneros alimentícios 
e controla estoque, consumo e custos. 

O curso, em nossa escola, busca formar profissionais pró ativos, éticos e 
com uma visão clara de realidade da cozinha. Para tal, são desenvolvidas 
atividades práticas, que inspiradas em programas como o Master Chef, 
buscam demonstrar o funcionamento de uma cozinha, durante um evento, 
em todas as suas etapas e atividades. São propostas e realizadas visitas 
técnicas no Ceagesp, no Mercado de Peixe, às cafeterias, à docerias, aos 
eventos gastronômicos da cidade, à eventos culturais e feiras da área que 
buscam aproximar, ainda mais, o aluno do mercado de trabalho.  

O curso de Técnico em Cozinha é composto por três módulos. O aluno que 
cursar o Módulos I, concluirá a Qualificação Profissional Técnica de Nível 
Médio de Auxiliar de Cozinha. Ao completar os Módulos I e II, receberá a 
certificação de Qualificação Profissional Técnica de Nível Médio de 
Assistente de Serviços Gastronômicos.  Ao completar os Módulos I, II e III, 
o aluno receberá o Diploma de Técnico em Contabilidade, desde que tenha 
concluído, também, o Ensino Médio. 

O Curso de Ensino Médio com Habilitação Profissional de Técnico em 
Cozinha é composto em 3 anos, contando com componentes curriculares 
da Base Nacional Comum Curricular e Técnica, certificando, ao final do 
segundo ano, em Qualificação Profissional Técnica de Nível Médio de 
Auxiliar de Cozinha e somente ao final dos três anos de curso, a Habilitação 
Profissional de Técnico em Cozinha. 

  

Técnico em Desenvolvimento de Sistemas e MTEC em Desenvolvimento 
de Sistemas 

O Técnico em Desenvolvimento de Sistemas é o profissional que analisa e 
projeta sistemas. Constrói, documenta, realiza testes e mantém sistemas 
de informação. Utiliza ambientes de desenvolvimento e linguagens de 
programação específica. Modela, implementa e mantém bancos de dados. 

O concluinte poderá atuar como prestador de serviços da tecnologia da 
informação e, portanto, um dos focos fundamentais da sua formação é o 
desenvolvimento da visão empreendedora. Além das aulas teóricas e 
práticas em laboratórios, os professores buscam promover ações que 



façam os alunos a desenvolver e participar de projetos e pitch’s de suas 
ideias, visitas técnicas educacionais a centros de informática e robótica, 
visitas a eventos da área, games e torneios com o objetivo de trazer o 
mundo da tecnologia, da informação e do trabalho mais próximos. 

O curso de Técnico em Desenvolvimento de Sistemas é composto por três 
módulos. O aluno que cursar o Módulos I, concluirá a Qualificação 
Profissional Técnica de Nível Médio de Auxiliar de Desenvolvimento de 
Sistemas. Ao completar os Módulos I e II, receberá a certificação de 
Qualificação Profissional Técnica de Nível Médio de Programador de 
Computadores.  Ao completar os Módulos I, II e III, o aluno receberá o 
Diploma de Técnico em Desenvolvimento de Sistemas, desde que tenha 
concluído, também, o Ensino Médio. 

O Curso de Ensino Médio com Habilitação Profissional de Técnico em 
Desenvolvimento de Sistemas é composto em 3 anos, contando com 
componentes curriculares da Base Nacional Comum Curricular e Técnica, 
certificando, ao final do primeiro ano, em Qualificação Profissional Técnica 
de Nível Médio de Qualificação Profissional Técnica de Nível Médio de 
Auxiliar de Desenvolvimento de Sistemas. Ao final do segundo ano, 
receberá a certificação de Qualificação Profissional Técnica de Nível Médio 
de Programador de Computadores e somente ao final dos três anos de 
curso, a Habilitação Profissional de Técnico em Desenvolvimento de 
Sistemas. 

Técnico em Eventos 

O Técnico em Eventos é o profissional que projeta, planeja, organiza, 
coordena, executa e avalia serviços de apoio técnico e logístico a eventos 
de diversas classificações e tipologias. Utiliza normas de cerimonial e 
protocolo. Opera as ferramentas de marketing e de divulgação. Executa 
procedimentos de recepção e encaminhamentos demandados por eventos. 
Coordena a decoração de ambientes e o armazenamento e a organização 
de gêneros alimentícios servidos em eventos. 

O curso vislumbra formar um profissional articulado, com visão ampla das 
áreas que compõem a gestão de um evento, desde o seu planejamento 
inicial até a sua operacionalidade. Para tanto, os professores se preocupam 
em desenvolver no aluno a visão empreendedora, por meio de atividades 
práticas, realizando visitas técnicas e educacionais em empresas 
fornecedores de materiais e equipamentos, buffets, feiras, eventos e 
shows, além de incentivar a participação nas organizações e promoções de 
eventos da própria unidade escolar. 



O curso de Técnico em Eventos é composto por dois módulos. O aluno que 
cursar o Módulos I, concluirá a Qualificação Profissional Técnica de Nível 
Médio de Recepcionista de Eventos. Ao completar os Módulos I e II, o aluno 
receberá o Diploma de Técnico em Eventos, desde que tenha concluído, 
também, o Ensino Médio. 

  

Técnico em Finanças 

O Técnico em Finanças é o profissional que efetua atividades nas 
negociações bancárias e nos setores de tesouraria, contabilidade, análise 
de crédito, orçamento empresarial, custos e formação de preços. Identifica 
os diversos indicadores econômicos e financeiros e sua importância para 
análise financeira. Interpreta demonstrativos financeiros. Realiza fluxo de 
caixa, lançamentos financeiros, ordens de pagamento, contas a pagar e 
receber e cobranças. Coleta e organiza informações para elaboração do 
orçamento empresarial e análise patrimonial. 

O curso vislumbra formar um profissional articulado, ético, com visão ampla 
das áreas que compõem a atividade bancária. Para tanto, os professores se 
preocupam em desenvolver no aluno a visão empreendedora, por meio de 
atividades práticas, realizando visitas técnicas e educacionais a empresas 
como Volkswagen, Nestlé, Natura, Bolsa de Valores de São Paulo, empresas 
financeiras e bancárias, atividades interdisciplinares e projetos de inovação. 

Ao concluinte do curso será conferido e expedido o diploma de Técnico em 
Finanças, satisfeitas as exigências relativas: ao cumprimento do currículo 
previsto para a habilitação; à apresentação do certificado de conclusão do 
Ensino Médio ou equivalente. Ao término do primeiro módulo, o aluno fará 
jus ao Certificado de Qualificação Profissional Técnica de Nível Médio de 
Auxiliar Financeiro. Ao término dos dois primeiros módulos, o aluno fará jus 
ao Certificado de Qualificação Profissional Técnica de Nível Médio de 
Assistente Financeiro. 

  

Técnico em Informática e o ETIM em Informática: 

O Técnico em Informática é o profissional que instala sistemas operacionais, 
aplicativos e periféricos para desktop e servidores. Desenvolve e 
documenta aplicações para desktop com acesso à web e a banco de dados. 
Realiza manutenção de computadores de uso geral. Instala e configura 
redes de computadores locais de pequeno porte. Seleciona e opera 



aplicações em nuvem. Presta suporte local ou remoto a usuários de 
diferentes níveis técnicos e para diversas tecnologias. 

O concluinte poderá atuar como prestador de serviços da tecnologia da 
informação e, portanto, um dos focos fundamentais da sua formação é o 
desenvolvimento da visão empreendedora. Além das aulas teóricas e 
práticas em laboratórios, os professores buscam promover ações que 
façam os alunos a desenvolver e participar de projetos e pitch’s de suas 
ideias, visitas técnicas educacionais a centros de informática e robótica, 
visitas a eventos da área, games e torneios com o objetivo de trazer o 
mundo da tecnologia, da informação e do trabalho mais próximos. 

O curso de Técnico em Informática é composto por três módulos. O aluno 
que cursar o Módulos I, concluirá a Qualificação Profissional Técnica de 
Nível Médio de Auxiliar de Suporte em Computadores. Ao completar os 
Módulos I e II, receberá a certificação de Qualificação Profissional Técnica 
de Nível Médio de Auxiliar de Suporte em Informática.  Ao completar os 
Módulos I, II e III, o aluno receberá o Diploma de Técnico em Informática, 
desde que tenha concluído, também, o Ensino Médio. 

O Curso de Ensino Técnico Integrado ao Médio de Técnico em Informática 
é composto em 3 anos, contando com componentes curriculares da Base 
Nacional Comum Curricular e Técnica, certificando, ao final do primeiro 
ano, com Qualificação Profissional Técnica de Nível Médio de Auxiliar de 
Suporte de Computadores. Ao final do segundo ano, receberá a certificação 
de Qualificação Profissional Técnica de Nível Médio de Auxiliar de Suporte 
de Informática e somente ao final dos três anos de curso, a Habilitação 
Profissional de Técnico em Informática. 

  

ETIM de Marketing e MTEC em Marketing 

O TÉCNICO EM MARKETING é o profissional ético que colabora na 
elaboração do plano de marketing da empresa, de acordo com seu ramo ou 
porte, tendo a competência aliada ao domínio técnico e no planejamento e 
implementação de ações de vendas e ações de mercado. Executa tarefa de 
análise das vendas, preços e produtos. Operacionaliza as políticas de 
comunicação da empresa: fidelização de clientes, relação com 
fornecedores ou outras entidades. Operacionaliza políticas de 
apresentação dos produtos no ponto de venda. Executa o controle, 
estatísticas e operações de telemarketing. Participa na elaboração e na 
realização de estudos de mercado, interpreta e aplica a legislação da área. 



O curso começou a ser oferecido pela ETEC Prof. Camargo Aranha no ano 
de 2016, na modalidade Integrada e no ano de 2018, formamos a nossa 
primeira turma. Em 2019, passou a ser oferecido pela nova proposta 
curricular para o Ensino Médio, através do MTEC. 

O curso vislumbra formar um profissional articulado, com visão ampla das 
áreas que compõem o mundo do Marketing e seus diferentes setores de 
atuação. Para tanto, os professores se preocupam em desenvolver no aluno 
a visão empreendedora, por meio de atividades práticas, desenvolvendo 
visitas técnicas e educacionais a empresas de grande porte, como 
Volkswagen, Nestlé, Natura e outras, onde o setor encarregado pelo 
marketing tem atuações estratégicas; promovendo projetos de inovação e 
atividades. Conta, ainda, com o Projeto Agência Camargo, onde os alunos 
colocam em prática os conhecimentos construídos. 

O Curso de Ensino Técnico Integrado ao Médio de Técnico em Marketing 
(ETIM) é composto em 3 anos, contando com componentes curriculares da 
Base Nacional Comum Curricular e Técnica, certificando. Ao final do 
segundo ano, receberá a certificação de Qualificação Profissional Técnica 
de Nível Médio de Assistente de Vendas e ao final dos três anos de curso, a 
Habilitação Profissional de Técnico em Marketing. 

O Curso de Ensino Médio com Habilitação Profissional de Técnico em 
Marketing (MTEC) é composto em 3 anos, contando com componentes 
curriculares da Base Nacional Comum Curricular e Técnica, certificando, ao 
final do primeiro ano, em Qualificação Profissional Técnica de Nível Médio 
de Qualificação Profissional Técnica de Nível Médio de Auxiliar de 
Marketing. Ao final do segundo ano, receberá a certificação de Qualificação 
Profissional Técnica de Nível Médio de Assistente de Marketing e somente 
ao final dos três anos de curso, a Habilitação Profissional de Técnico em 
Marketing. 

  

Técnico de Nutrição e Dietética e ETIM em Nutrição e DIETÉTICA 

 O Técnico em Nutrição e Dietética é o profissional que acompanha e 
orienta as atividades de controle de qualidade, higiênico-sanitárias e 
segurança no trabalho, em todo o processo de produção de refeições e 
alimentos. Acompanha e orienta os procedimentos culinários de preparo 
de refeições e alimentos. Coordena a execução das atividades de 
posicionamento, transporte e distribuição de refeições. Pode estruturar e 
gerenciar serviços de atendimento ao consumidor de indústrias de 
alimentos e ministrar cursos. Define padrões de procedimentos, elabora 



Manual de Boas Práticas em UAN e implanta sistemas de qualidade. Realiza, 
também, a pesagem de pacientes e aplica outras técnicas de mensuração 
de dados corporais para subsidiar a avaliação nutricional; avalia as dietas 
de rotina com a prescrição dietética indicada pelo nutricionista. Participa 
de programas de educação alimentar. 

Com foco em técnicos especializados em gestão operacional em produção 
e em controle de qualidade, os professores planejam e executam atividades 
complementares como visitas técnicas e educacionais ao Mercado 
Municipal, ao Arsenal da Esperança, à Cozinhas Experimentais, ao 
Laboratório de Anatomia e Bromatologia, promovem oficinas e workshops 
em diversas áreas e projetos interdisciplinares e da área, como o Programa 
de Orientação Alimentar, Avaliação Antropométrica e Orientação 
Alimentar, Nutrileste, Semana da Nutrição, outros.  

O curso de Técnico em Nutrição e Dietética é composto por três módulos. 
Ao completar os Módulos I e II, receberá a certificação de Qualificação 
Profissional Técnica de Nível Médio de Assistente de Produtos em Serviços 
de Alimentação.  Ao completar os Módulos I, II e III, o aluno receberá o 
Diploma de Técnico em Nutrição e Dietética, desde que tenha concluído, 
também, o Ensino Médio. 

O Curso de Ensino Técnico Integrado ao Médio de Técnico em Nutrição e 
Dietética é composto em 3 anos, contando com componentes curriculares 
da Base Nacional Comum Curricular e Técnica, certificando, ao final do 
segundo ano, o aluno com a Qualificação Profissional Técnica de Nível 
Médio de Assistente de Produtos em Serviços de Alimentação e ao final dos 
três anos de curso, com a Habilitação Profissional de Técnico em Nutrição e 
Dietética. 

  

Projetos, Parceiros e Convênios que Auxiliam as Práticas Pedagógicas, 
Administrativas e de Gestão 

Para cumprir os seus princípios pedagógicos, a ETEC Professor Camargo 
Aranha busca desenvolver projetos junto aos parceiros captados, 
formalizados e estabelecidos pela instituição gestora, projetos propostos e 
desenvolvidos com parceiros captados e formalizados pela escola, junto ao 
Centro Paula Souza e projetos propostos, desenvolvidos e executados por 
seus profissionais docentes e equipe de gestão, após o levantamento dos 
indicadores da unidade, estabelecimento de necessidades e prioridades. 

  



Projeto de Coordenação Pedagógica 

O Professor Coordenador de Projetos Responsável pela Coordenação 
Pedagógica é o profissional que responde pelo suporte didático-pedagógico 
do processo de ensino aprendizagem, gerenciando e coordenando as 
atividades relacionadas com o processo de ensino-aprendizagem, em 
conjunto com os coordenadores de curso; coordenando em conjunto com 
o Diretor de Escola Técnica a (re)construção, implementação, execução, 
acompanhamento e avaliação do Projeto Político-Pedagógico da Unidade 
Escolar; manifestando-se sobre projetos propostos pelos Docentes e 
Auxiliares de Docentes, avaliando sua relevância junto ao Projeto Político-
Pedagógico, acompanhando-os por meio de registros; implantando 
mecanismos que favoreçam a preparação docente quanto ao 
desenvolvimento das práticas pedagógicas e interpretação dos resultados 
de aprendizagem dos alunos, por meio de ações que viabilizem a formação 
e qualificação continuada dos educadores; participando de bancas de 
processo seletivo e concurso público com o intuito de avaliar os candidatos 
quanto ao procedimento pedagógico; orientando e acompanhando os 
docentes na definição de instrumentos diversificados de avaliação, visando 
à melhoria do processo ensino-aprendizagem; acompanhando os pedidos 
de reconsideração e recursos referentes aos resultados finais de avaliação 
discente, de acordo com as Deliberações expedidas pelo Conselho Estadual 
de Educação; analisando os indicadores de desempenho de gestão 
pedagógica. 

Hoje, seu papel é estratégico no combate à evasão dos cursos com índices 
de 15 % ou mais de perdas e na melhoria dos resultados acadêmicos e 
pedagógicos. 

  

Projeto de Orientação Educacional 

O Professor Coordenador de Projetos Responsável pela Coordenação 
Pedagógica é o profissional que promove o desenvolvimento de uma ação 
educacional coletiva, cujas principais atribuições são a participação de 
reuniões pedagógicas, de curso e da equipe gestora, além dos demais 
eventos escolares; colaboração com a formação permanente do corpo 
discente, no que diz respeito aos valores e atitudes, promovendo atividades 
que levem o aluno a desenvolver a compreensão dos direitos e deveres da 
pessoa humana, do cidadão, do Estado, da família e dos demais grupos que 
compõem a comunidade por meio de participação dos alunos nos órgãos 
colegiados, tais como Conselhos de Classe e Escolares, Grêmio Estudantil, 



Cooperativas, representação da classe e comissões; o acompanhamento 
dos casos encaminhados pela direção ao Conselho Tutelar; a mediação às 
relações interpessoais entre os alunos e a escola; a assistência aos alunos 
que apresentam dificuldades de ajustamento à escola, problemas de 
rendimento escolar e/ou outras dificuldades escolares, especialmente na 
recuperação e nos casos de progressão parcial, por meio de gerenciamento 
e coordenação das atividades relacionadas com o processo de ensino-
aprendizagem; na colaboração com a Unidade de Ensino a fim de garantir 
as informações sobre a vida escolar dos alunos, encaminhando dúvidas e 
questionamentos aos órgãos e servidores competentes; reunir-se com pais 
e responsáveis; em interagir com o Coordenador de Projetos Responsável 
pela Coordenação Pedagógica e com o Coordenador de Curso, auxiliando-
os na tarefa de fazer com que o corpo docente compreenda o 
comportamento dos alunos e das classes; na organização, junto a Diretoria 
de Serviços - Área Acadêmica, dados estatísticos referentes à frequência e 
rendimento dos alunos; na busca da cooperação dos educandos, 
orientando-os quanto as suas escolhas, relacionamento com os colegas e 
professores e vivências familiares; na colaboração da elaboração e 
execução da proposta do Projeto Político Pedagógico e do Plano Plurianual 
de Gestão; na articulação entre a vivência do aluno em sua comunidade os 
temas abordados em sala de aula, contextualizando a aprendizagem; no 
desenvolvimento dos alunos em hábitos de estudo e organização, 
planejando atividades educacionais de forma integrada, com a finalidade 
de melhoria do rendimento escolar; no planejamento e implementação de 
ações referentes à inclusão de alunos com deficiência, com apoio dos 
demais departamentos da administração central; colaborando com demais 
demandas que contribuam com a formação plena das competências, 
habilidades, atitudes e valores discentes dos cursos. 

Junto com o Professor Coordenador de Projetos de Coordenação 
Pedagógica, sua função é estrategicamente importante no combate as 
perdas e na evasão. 

  

Projetos de Coordenação de Cursos 

Entende-se por coordenação de curso as ações destinadas ao 
planejamento, o acompanhamento, a avaliação e o registro das atividades 
técnicas e pedagógicas dos cursos vinculados ao Projeto Político 
Pedagógico da Unidade Escolar, além da otimização dos recursos 
disponíveis para os cursos que lhe são afetos. 



Os professores que estão nas coordenações de cursos realizam o 
planejamento, o desenvolvimento, o controle, a avaliação e os registros das 
atividades técnicas educacionais vinculadas ao projeto pedagógico de cada 
curso e ao projeto político-pedagógico da unidade de ensino, além da 
otimização dos recursos físicos e didáticos disponíveis para os cursos que 
lhe são afetos. 

Os Coordenadores de Cursos desempenham funções técnicas, gerenciais e 
institucionais consubstanciadas em atribuições dispostas a Deliberação 
CEETEPS 19, de 16-07-201.  

  

Projeto Aprendiz Paulista 

Programa gerenciado pela secretaria Estadual do emprego e Relações do 
Trabalho (SERT) e tem como objetivo ajudar os estudantes de 14 a 24 anos 
do Centro Paula Souza na busca por um trabalho compatível com os cursos 
que estão fazendo. O Aprendiz paulista é também uma forma de incentivar 
as empresas a cumprirem a lei que exige cota de aprendizes. O programa é 
voltado à promoção de uma vivência no mundo do trabalho para os alunos 
de todas as escolas técnicas do Centro Paula Souza, com idade entre 14 e 
24 anos. Basta que o aluno se cadastre para que empregadores tenham 
acesso ao seu perfil, onde o mesmo convoca para processos seletivos 
aqueles alunos cujo perfil atenda às suas expectativas. 

O Programa viabiliza uma intermediação sem custo para o empregador 
entre a busca por um trabalho técnico-profissional e o preenchimento das 
vagas para aprendizes, ofertadas por empresas que se cadastram no 
Emprega São Paulo de forma gratuita aos alunos matriculados nos cursos 
técnicos do Centro Paula Souza. Tal intermediação é feita através do portal 
do Emprega São Paulo (www.empregasaopaulo.sp.gov.br). A lei 10.097/00 
junto com o Decreto 5598/05 determina que empresas de médio e grande 
porte devem destinar de 5% no mínimo a 15% de suas vagas a aprendizes, 
entre os trabalhadores existentes em cada estabelecimento, cujas funções 
demandem formação profissional.  Vale citar que a contratação do aprendiz 
não é feita em regime de estágio, e sim em regime CLT, através de um 
contrato especial por tempo determinado e registro em carteira 
profissional.  

  

Projeto Professor Supervisor de Estágios 

http://www.empregasaopaulo.sp.gov.br/


O estágio supervisionado na ETEC Professor Camargo Aranha apresenta 
como uma de suas premissas oportunizar ao (a) estudante o 
estabelecimento de relações mediatas entre os conhecimentos teórico 
metodológicos e o trabalho profissional, a capacitação técnico operativa e 
o desenvolvimento de competências necessárias ao exercício da profissão. 

Assim, o professor responsável pelo acompanhamento de estágio deve-se 
ater às atividades de observação a legislação e o seu cumprimento; ao 
controle das atividades realizadas pelo aluno estagiário, verificando se estas 
estão de acordo com as competências, habilidades e atitudes da habilitação 
que este está cursando, não permitindo o desvio de suas atribuições; 
controlar e orientar sobre os resultados alcançados pelo aluno, no 
ambiente de estágio; e, finalizar os relatórios de estágios entregues à 
Secretaria Acadêmica, com seu parecer e aprovação para escrituração. 

O estágio não é obrigatório para os cursos oferecidos em nossa escola, mas 
os trabalhos de conclusão de curso são fortemente acompanhados por 
professores de disciplinas específicas em cada curso, a fim de suprir a falta 
dessa experiência enriquecedora. 

A unidade escolar realiza inúmeros contatos e várias parcerias para a 
divulgação dos estágios e estão em nossa lista: o CIEE, a NUBE, Estagiar, 
FUTURA, Banco do Brasil, entre outros.   

  

Projeto Parceria INOVA - Dreamshaper 

A Agência de Inovação INOVA Paula Souza foi criada através da Deliberação 
CEETEPS-6, de 25/11/2010 – publicada no Diário Oficial do Estado de São 
Paulo de 26 de novembro de 2010, com a finalidade de gerir as políticas de 
inovação do Centro Paula Souza, nos termos previstos nos Incisos III e IV, 
Artigo 2º, da Lei Complementar nº 1049/2008.  

Tem como missão "fortalecer as parcerias do Centro Paula Souza com 
empresas, órgãos de governo e demais organizações da sociedade, criando 
oportunidades para que as atividades de ensino e pesquisa contribuam 
para o desenvolvimento social e econômico do Estado de São Paulo e do 
País." 

Seus polos regionais e suas unidades escolares, propõem-se a transformar 
ideias em inovações, encontrando soluções para problemas técnicos e/ou 
tecnológicos em forma de produtos, processos ou serviços, que aprimorem 
a qualidade de vida das pessoas e criem emprego e renda em prol 
da sustentabilidade da sociedade paulista e brasileira.   



Através do uso da plataforma online Dreamshaper, proposta pela Agência 
Inova e seu parceiro, a unidade escolar pode propiciar aos alunos a 
construção de projetos, seu desenvolvimento, sua avaliação e possíveis 
correções de forma lúdica e motivacional. 

Projeto Parceria CPS - MICROSOFT 

Em 21 de setembro de 2007, a Microsoft Brasil e o Centro Paula Souza 
formalizarem o acordo de cooperação e, através dele, as Fatecs e as ETECs 
passaram a ser beneficiadas com o programa de parcerias acadêmicas que 
a empresa mantém no país. As unidades do CPS passaram a ter acesso 
gratuito a tecnologia de seus softwares e a treinamentos a seus 
professores. 

O programa de parcerias acadêmicas é uma ação da iniciativa Potencial 
Ilimitado da Microsoft, criada em 2003 para reforçar o compromisso de 
longo prazo da empresa com o Brasil. O Potencial Ilimitado reflete a crença 
da Microsoft de que por meio do acesso às tecnologias inovadoras e de 
parcerias locais é possível transformar a educação, incentivar a inovação e 
gerar oportunidades de emprego, estabelecendo um ciclo continuo de 
sustentabilidade social e econômica para o país.   

  

Projeto ECOFALANTE de Cinema Ambiental 

A plataforma disponibiliza uma seleção de filmes nacionais e internacionais 
para uso em atividades de ensino, criada a partir da programação da Mostra 
Ecofalante de Cinema Ambiental. São obras que estimulam o debate e a 
reflexão sobre grandes temas da realidade brasileira e mundial. 

O projeto busca estimular debates e discussões, em rodas de conversa 
entre os alunos dos cursos do Ensino Médio, do Ensino Técnico Integrado 
ao Médio e Técnico Modular, mediadas por docentes da escola e 
profissionais da instituição organizadora. 

  

Projeto COMPETEC - USP LESTE 

 O COMPETEC é voltado aos estudantes de cursos técnicos de nível médio 
e tem como principal objetivo a apresentação do curso de Sistemas de 
Informação da EACH-USP e suas dinâmicas de aprendizagem, trazendo-os 
para dentro da universidade e aproximando-os dessa realidade. 

A atividade é dividida em diversas sessões (encontros), seguindo a estrutura 
da programação, que promovem o desenvolvimento de soluções em um 



ambiente colaborativo, visando que cada participante auxilie no 
aprendizado de seus pares. São realizados em torno de 2 a 3 exercícios a 
cada sessão, exercícios esses que seguem a estrutura de desafio de 
programação que trabalhamos no BXComp . 

O campeonato de programação para calouros foi a fonte de inspiração para 
o COMPETEC, que buscou estender para alunos de nível técnico a dinâmica 
dos desafios de programação. 

  

Parceria com JUNIOR ACHIEVEMENT 

Os projetos trazidos pela Junior Achievement à ETEC Professor Camargo 
Aranha são desenvolvidos através de parcerias de sucesso, visando a 
expandir, com excelência, a educação empreendedora, beneficiando um 
número cada vez maior de jovens. 

Na escola, monitorias com inúmeros temas tem o seu espaço, tais como: 
Conectado com o amanhã; Empresário Sombra por um Dia; Vamos Falar de 
Ética; Finanças Pessoais; Liderança Comunitária; Meu Dinheiro, Meu 
Negócio; Habilidades para o Sucesso; MESE; Atitude pelo Planeta; e, 
Mercado Internacional. 

Porém, o Projeto Microempresa é o de maior sucesso entre os alunos da 
escola. Proporciona a estudantes do 2º ano do Ensino Médio a experiência 
prática em economia e negócios, na organização e na operação de uma 
empresa. É desenvolvido em 15 semanas, em jornadas semanais, com 
duração de 3h30min, realizadas nas escolas, geralmente à noite. Os 
estudantes aprendem conceitos de livre iniciativa, mercado, 
comercialização e produção. É um programa acompanhado por quatro 
profissionais voluntários das áreas de marketing, finanças, recursos 
humanos e produção. Neste Programa, são explicados os fundamentos da 
economia de mercado e da atividade empresarial através do método 
Aprender-Fazendo, em que cada participante se converte em um mini 
empresário.  

  

Projeto EXPOCUCA 

O PROJETO EXPOCUCA originou-se a partir da necessidade da escola expor 
seus trabalhos e projetos para além de suas salas de aulas e buscar a 
participação efetiva de sua comunidade externa (pais e responsáveis, 
colaboradores e vizinhos), através da sua recepção. 

http://each.uspnet.usp.br/petsi/bxcomp2015/?page_id=8


Na EXPOCUCA todos os cursos são envolvidos e o maior objetivo está em 
mostrar as atividades acadêmicas, profissionais e sociais. 

Em 2019, planejamos uma mostra Cultural e Tecnológica para o mês de 
maio e outra para o mês de outubro, cujos temas estão sendo trabalhados 
pelos docentes de forma integradora e interdisciplinar. 

  

Projeto CONSEG na Escola 

Os CONSEGs são grupos de pessoas do mesmo bairro ou município que se 
reúnem para discutir e analisar, planejar e acompanhar a solução de seus 
problemas comunitários de segurança, desenvolver campanhas educativas 
e estreitar laços de entendimento e cooperação entre as várias lideranças 
locais. 

Cada Conselho é uma entidade de apoio à Polícia Estadual nas relações 
comunitárias, e se vinculam, por adesão, às diretrizes emanadas da 
Secretaria de Segurança Pública, por intermédio do Coordenador Estadual 
dos Conselhos Comunitários de Segurança. 

As reuniões ordinárias de cada Conselho são mensais, realizadas 
normalmente no período noturno, em imóveis de uso comunitário, 
segundo uma agenda definida por período anual. 

A Secretaria de Segurança Pública tem como representantes, em cada 
CONSEG, o Comandante da Polícia Militar da área e o Delegado de Polícia 
Titular do correspondente Distrito Policial. 

Sua legitimidade tem sido reconhecida pelas várias esferas de Governo e 
por institutos independentes, o que permite afirmar que os CONSEGs 
representam, hoje, a mais ampla, sólida, duradoura e bem-sucedida 
iniciativa de Polícia orientada para a comunidade em curso no Brasil.  

  

Projetos "SEMANAS DOS CURSOS" 

O projeto tem por objetivo envolver os alunos de cada curso oferecido pela 
escola, em seu universo específico. Assim, durante o ano, são organizadas 
atividades diferenciadas a cada data de comemoração das profissões aqui 
já relacionadas. Os docentes e discentes realizam programações que vão 
desde a apresentação de trabalhos, seminários e rodas de trabalho, como 
atividades de recreação e confraternização. 



Ainda dentro desse contexto, muitos professores propõem projetos 
internos e interdisciplinares aos alunos, como idas ao teatro, museus, 
orfanatos, exposições, excursões, visitas técnicas, palestras, saraus, shows 
de talentos e exposições, que completam a formação cultural de nossos 
alunos. 

PROJETO MEDIOTEC 

O Centro Paula Souza participa de ações do Programa Nacional de Acesso 
ao Ensino Técnico e Emprego (Pronatec), por meio do MedioTec. Com esta 
parceria, são ofertadas vagas no período vespertino para alunos 
matriculados a partir da 2ª série do Ensino Médio da Rede Pública de 
Ensino, para tanto, eles receberão Bolsa Formação, como auxílio para 
alimentação e transporte, no valor máximo de R$350,00 mensais que serão 
calculados de acordo com a frequência do aluno. Em 2017, a escola ofertou 
o curso Técnico em Eventos. Para o segundo semestre de 2018, estão 
previstas turmas de Informática e Nutrição e Dietética. 

Todo Projeto desenvolvido pela Unidade escolar possui formas de 
acompanhamento e gerenciamento de seus resultados, que são 
apresentados e aprovados a equipe diretiva, para juntos realizarem os 
ajustes necessários ao melhor desempenho ou à comemoração de seus 
resultados positivos. Assim, relatórios de acompanhamento e finalização 
são apresentados com os dados qualitativos e quantitativos das metas 
alcançadas. 

  

Projeto Memórias de Camargo 

A memória de uma escola é um dos fundamentos sobre os quais ela 
constrói o seu futuro.  Portanto, os valores produtivos, humanos e 
administrativos criados e praticados ao longo de sua história constituem 
instrumentos indispensáveis ao aperfeiçoamento corporativo e social, 
visando oferecer alternativas para enfrentar o constante desafio criado 
pelas novas conjunturas políticas, econômicas e sociais. 

A ETEC “Professor Camargo Aranha” é uma das mais tradicionais unidades 
escolares do Centro Paula Souza. Fez 50 anos, meio século gerando história. 
Para os docentes e funcionários da ETEC a comemoração foi uma 
oportunidade de conhecer e reforçar os valores construídos por esta 
unidade escolar em sua trajetória. 



Dentre as várias atividades de comemoração, o “Projeto Memórias de 
Camargo” surgiu como um projeto inédito nesta unidade, a fim de, registrar 
a história corporativa, social coletiva e individual, a partir de depoimentos 
de testemunhas oculares da vida desta unidade, diretores, docentes, 
egressos, funcionários e colaboradores, bem como, toda a sua comunidade 
e registros, ainda, existentes. 

Em 2018, o projeto atendeu ao levantamento dos 10 primeiros anos que 
sucederam a criação do colégio, a partir da Lei nº 8.293, de 04/09/1964 e 
sua instalação, pelo Decreto nº 231 de 31 de julho de 1968, catalogando 
objetos e fotos, levantando documentos e ponto em ordem a sua 
organização e realizou entrevistas, com os dois mais antigos docentes. 

Em 2019, um novo decênio será trabalhado e com isso vamos organizando 
os nossos arquivos e divulgando a nossa história. 

  

Projeto 80 anos do Curso de Nutrição e Dietética 

O projeto tem a pretensão de narrar à história da origem e evolução do 
curso Técnico em Nutrição e Dietética na ETEC Professor Camargo Aranha, 
resgatando as memórias, através do levantamento de documentos e 
história oral. 

O resgate da memória é de extrema importância, visto que a mesma cresce 
a história, que por sua vez a alimenta, procura salvar o passado para servir 
ao presente e ao futuro. Baseados na importância de se manter viva a 
memória escolar da ETEC Professor Camargo Aranha, em especial a do 
Curso Técnico em Nutrição e dietética, ressaltamos o valor que esse projeto 
apresenta. 

O local de estudo será na ETEC Professor Camargo Aranha, localizada no 
Bairro da Mooca, dentro do município de São Paulo, no período de 01 de 
março a 15 de dezembro de 2019. A coleta de dados será realizada 
considerando o período de início do curso (2002) até 2018, através de 
análise de fotografias e história oral (mediante entrevistas realizadas com 
dois professores que participaram da implantação e evolução do curso), as 
possíveis mudanças que possam ter ocorrido nos laboratórios de Nutrição, 
Dietoterapia e Ciências. 

Os dados serão tabulados e analisados na forma de planilhas, quadros 
comparativos, transcrição das entrevistas, identificação de fotos, entre 
outros. Com a coleta e análise dos dados pretendemos produzir um e-book 



coletivo e comemorativo aos 80 anos do curso Técnico em Nutrição e 
Dietética. 

Esperamos atingir os seguintes resultados: realização de uma palestra 
sobre a História do curso Técnico em Nutrição e Dietética da ETEC Professor 
Camargo Aranha na "Jornada comemorativa dos 80 anos do Técnico em 
Nutrição e Dietética"; produção de um e-book; elaboração de um artigo que 
será apresentado na Jornada "Patrimônio Cultural da Educação Profissional 
e Tecnológica: edifícios, patronos e diversidade na gestão". Todos os 
documentos encontrados serão arquivados no espaço que está sendo 
criado para o Centro de Memória da ETEC Professor Camargo Aranha 

  

Projetos de Planejamento e Organização do Protagonismo Juvenil 

Outro ponto interessante a ser destacado é o incentivo ao protagonismo 
juvenil, em que os educandos são levados não só a participar dos eventos 
alvitrados pela escola, mas, também, a proposição destes eventos. 
Lembramos que, em muitos casos, a organização e logística é feita pelos 
próprios alunos, especialmente nos cursos de Eventos, Marketing e 
Administração. É o caso do INTEGRA BIXO (neste ano somando gincana à 
festa de Carnaval), Gincana para arrecadação de prendas, Festa Junina, 
Show de talentos, Festa das Nações, EXPOCUCA. Nestes casos, existe uma 
integração da escola (aluno-direção/ aluno-coordenação pedagógica/ 
aluno- coordenação de área/ aluno-orientação educacional, 
escola/comunidade local da Mooca) que traz muita aprendizagem para 
ambas as partes e a troca de experiências proporciona uma relação muito 
saudável entre os componentes da escola. 

Além disso, há o estímulo à intensa atuação do Grêmio Estudantil, pois 
acreditamos que a participação política e social é de extrema importância 
para a democracia de um país e respeito, ética e bom censo estão acima de 
qualquer posição partidária.  

Acompanhamento de Projetos e Ações com Parceiros 

Todo Projeto desenvolvido pela Unidade escolar possui formas de 
acompanhamento e gerenciamento de seus resultados, que são 
apresentados e aprovados pela equipe diretiva, para juntos realizarem os 
ajustes necessários ao melhor desempenho ou à comemoração de seus 
resultados positivos. 

Assim, relatórios de acompanhamento parciais e de finalização são 
apresentados pelos responsáveis aos seus coordenadores diretos, com os 



dados qualitativos e quantitativos das metas propostas e alcançadas (ou 
não), do cronograma realizado e seus ajustes. 

Um projeto é um encadeamento de atividades planejadas para atingir um 
resultado específico. A Equipe Diretiva da escola vem utilizando planilhas 
de acompanhamento em Excel para essa finalidade. No entanto, para 
melhorar esse controle e realmente agir para os resultados, estabelece, 
como uma de suas metas, o acompanhamento e o gerenciamento de 100% 
dos projetos propostos, efetuando o controle sobre as conformidades de 
propostas estabelecidas, cronogramas realizados e os resultados 
esperados, através de instrumentos de controle e avaliação eficazes. Para 
tal, promoverá um levantamento de possibilidades de instrumentos e o 
custo para a sua viabilização. 

  

A ORGANIZAÇÃO e o FUNCIONAMENTO DA ETEC PROF. CAMARGO 
ARANHA 

Segundo o Artigo 1º do Regimento Comum das ETEC’s, Deliberação 
CEETEPS 003 de 18/07/2013, as Escolas Técnicas Estaduais (ETECs) do 
Centro Estadual de Educação Tecnológica Paula Souza (CEETEPS), criado 
pelo Decreto-Lei de 06/10/1969, reger-se-ão por este Regimento Comum, 
observadas, no que couber, as disposições do Regimento do CEETEPS e a 
legislação de ensino. 

A composição da equipe administrativa da escola está contemplada pelo 
artigo 15 e é composta por: Direção, Coordenação Pedagógica, Serviços 
Administrativos; Serviços Acadêmicos; e Serviços de Relações 
Institucionais. 

A Direção da Etec é o núcleo executivo encarregado de administrar as 
atividades da Etec e será exercida pelo Diretor de Escola Técnica, e pelos 
responsáveis pelos serviços previstos no Regimento. 

Os Serviços Administrativos compreendem a execução das atividades de 
administração de pessoal, recursos físicos, financeiros e materiais, 
compras, almoxarifado, limpeza, patrimônio, segurança, zeladoria, 
manutenção das instalações, equipamentos e outras pertinentes no âmbito 
da Etec e será exercido pelo Diretor de Serviços Administrativos. 

Os Serviços Acadêmicos compreendem a escrituração, documentação 
escolar, expedição e registro de documentos escolares, fornecimento de 
informações e dados para planejamento, controle de processos e 



avaliações dos resultados do ensino e aprendizagem e será exercido pelo 
Diretor de Serviços Acadêmicos. 

Compete ao Responsável pelos Serviços de Relações Institucionais, assistir 
ao diretor, propor estudos e participar da elaboração de normas e 
procedimentos internos da Etec, como Normas de Convivência, Estatutos, 
Informativos e outros; manter intercâmbio com empresas e instituições 
públicas e privadas visando a integrar a Etec ao contexto socioeconômico 
da região; promover as relações escola-empresa; analisar o mercado e 
levantar os indicadores visando à proposição de novos cursos ou 
atualização dos existentes; buscar parcerias junto às empresas e 
instituições públicas e privadas de acordo com as políticas e diretrizes 
estabelecidas pela Administração Central; promover e divulgar a Etec e suas 
atividades; planejar, organizar e controlar os programas de Estágio, bem 
como acompanhar as atividades dos Professores Responsáveis por Estágio 
em conjunto com a Coordenação de Curso. 

A Coordenação Pedagógica é responsável pelo suporte didático pedagógico 
do processo de ensino e aprendizagem. Integram a Coordenação 
Pedagógica: as Coordenações de Curso, os Conselhos de Classe e a 
Orientação Educacional, destinada a assistir o educando, individualmente 
ou em grupo, visando ao desenvolvimento integral e harmonioso de sua 
personalidade, bem como sua orientação profissional. 

As Coordenações de Curso são responsáveis pelo conjunto de ações 
destinadas ao planejamento do ensino, à supervisão de sua execução, ao 
controle das atividades docentes em relação às diretrizes didático-
pedagógicas e administrativas, bem como pela otimização dos recursos 
físicos e didáticos disponíveis para os cursos mantidos pelas ETECs. 

O Conselho de Classe é o órgão colegiado que terá por finalidade: analisar 
o desempenho dos alunos da classe, individual ou coletivamente; propor 
medidas de natureza didático-pedagógica e disciplinar; decidir sobre a 
retenção ou aprovação de alunos da classe; opinar sobre transferências 
compulsórias de alunos. 

Os currículos do Ensino Médio, Ensino Técnico Integrado ao Médio e do 
Ensino Médio com Habilitação Profissional são estruturados em três séries 
anuais, correspondendo cada uma a dois semestres letivos, com duração 
mínima anual de 800 horas e de 200 dias letivos. O Currículo dos cursos 
Técnicos Modulares são estruturados em dois ou três semestres de 100 dias 
letivos cada. 

A Unidade Escolar funciona em três períodos de aulas: 



Manhã – das 7:00 às 12:25 horas 

Tarde – das 13:00 às 17:25 horas 

Noite – das 19:00 às 22:55 horas 

Os cursos do MEDIOTEC possuem horário diferenciado, que busca respeitar 
o aluno que sai das escolas da Secretaria do Estado da Educação onde fazem 
o Ensino Médio pela manhã e a sua chegada para as aulas do Ensino Técnico 
em nossa escola, no período da tarde, funcionando das 13:30 horas às 18:15 
horas. 

  

Salas Ambientes 

As salas de aulas são ambientes, visando a facilidade da organização e o 
planejamento docente com materiais, trabalhos, livros e design das salas e 
ao mesmo tempo que promove o movimento do aluno pelo ambiente 
escolar e seus resultados. 

  

Estágios 

Os estágios, em suas diversas modalidades, serão realizados em locais que 
tenham efetivas condições de proporcionar aos alunos experiências 
profissionais ou de desenvolvimento sociocultural ou científico, pela 
participação em situações reais de vida e de trabalho no seu meio. Toda 
atividade de estágio será curricular e supervisionada. A matriz curricular do 
curso de educação profissional indicará a carga horária mínima a ser 
cumprida, quando o estágio profissional for obrigatório para o aluno. O 
aluno que comprovar exercer ou ter exercido funções correspondentes às 
competências profissionais desenvolvidas à luz do perfil profissional de 
conclusão do curso, poderá ser dispensado, no todo ou em parte, do 
cumprimento da carga horária mínima do estágio obrigatório, mediante 
avaliação pela escola. Todas normalizações referentes aos estágios das 
ETEC’s estão condicionadas as normas regimentais aqui expostas e a 
sistemática de orientação, supervisão e avaliação dos estágios, bem como 
a operacionalização de sua execução ou dispensa em consonância com as 
diretrizes expedidas pelo CEETEPS, respeitada a legislação. 

  

Trabalho de Conclusão de Curso e suas normas 



O caráter empreendedor e sociointeracionista proposto ainda se reflete por 
meio dos TCCs. Em nossa escola, o TCC, embora conduzido por um 
professor especialista, é feito de modo multidisciplinar, ou seja, todas as 
disciplinas participam deste trabalho de alguma forma, sendo um 
coroamento do Curso. Todas as áreas acordaram com que o trabalho fosse 
apresentado a uma banca, constituída por professores e/ou convidados 
especialistas na área, nas dependências da escola.  

Na disciplina PTCC (2º. Módulo do curso Técnico), os alunos passam por 
uma pré banca, bem como os alunos do ETIM, no 1º. Semestre do 3º. Ano. 
No final, todos os grupos devem se apresentar no auditório, de maneira 
formal, com audiência dos alunos das outras séries de seu Curso. Além 
disso, os discentes devem entregar diário de bordo, e o trabalho escrito de 
acordo com as normas da ABNT, em formato de mídia. 

A avaliação final compete ao professor responsável pela orientação dos 
projetos, ou seja, o professor da disciplina de Trabalho de Conclusão de 
Curso. As normas de apresentação e desenvolvimento do projeto 
encontram-se no site da UE.  

O Trabalho de Conclusão de Curso poderá ser desenvolvido em equipe ou 
individualmente, com aspecto multidisciplinar, caracterizado por uma 
pesquisa científica e/ou tecnológica aplicada, sendo vedada a utilização de 
TCCs apresentados anteriormente. O TCC é composto por duas etapas 
denominadas PTCC (Planejamento do Trabalho de Conclusão de Curso) e 
DTCC (Desenvolvimento do Trabalho de Conclusão de Curso), aplicados 
respectivamente nos dois últimos semestres de cada curso para os cursos 
técnicos modulares, no caso do ETIM o componente está na organização 
curricular da 3ª série. 

Serão realizadas reuniões mensais entre Coordenação de Curso, 
Professores e Alunos para acompanhamento dos trabalhos durante as aulas 
de PTCC e DTCC. Os projetos finais poderão ser apresentados para uma 
banca e/ou para a comunidade em formato de feiras ou exposições. Os 
trabalhos acadêmicos de pesquisa deverão ser entregues seguindo as 
normas e padrões da ABNT, descritos no Manual para desenvolvimento de 
Trabalhos Acadêmicos do Centro Paula Souza. 

O material desenvolvido contempla os seguintes assuntos: cronograma de 
orientação para o desenvolvimento do trabalho; critérios de avaliação; 
instrumentos para a orientação; e controle e avaliação dos trabalhos. 

Os alunos devem realizar uma apresentação prévia próxima ao conselho 
intermediário. É o momento em que a equipe de alunos disponibiliza o 



trabalho até então desenvolvido para apreciação do grupo de orientadores 
em data e horário a serem agendados. Com isso, a partir da leitura do 
material entregue pela equipe e da apresentação oral conforme definição 
no projeto, objetiva-se dar subsídios para a menção parcial e orientações 
para ajustes finais. Salienta-se, que esta é uma etapa obrigatória para todas 
as Equipes de Alunos e a não participação ou o atraso no cumprimento das 
datas previstas para a esta etapa serão consideradas pelos orientadores na 
avaliação final da Equipe de Alunos. 

Os trabalhos, selecionados pelo professor orientador para disponibilização 
no acervo da sala de leitura, devem ser entregues em formato eletrônico 
(gravados em pen drive, em versão PDF), juntamente com o Termo de 
Autorização, de acordo com anexo único do Manual para desenvolvimento 
de trabalhos acadêmicos, devidamente assinado ao professor orientador. 
O professor orientador definirá o prazo de entrega. Os TCC’s ficarão 
armazenados na Biblioteca da unidade pelo período de 5 anos. 

  

Do Ingresso 

Segundo o Artigo 45 do Regimento Comum das ETECs, será garantida 
divulgação pública da abertura de inscrições para ingresso nos cursos e 
programas oferecidos pelas ETECs, com indicação dos requisitos, condições 
e sistemática do processo. 

Artigo 46 - A abertura de inscrições para ingresso nos cursos e programas 
de Ensino Médio e Educação Profissional Técnica de Nível Médio será 
divulgada em ato legal publicado na Imprensa Oficial. 

Parágrafo único - O ingresso nos cursos das classes descentralizadas, 
instaladas mediante convênio, obedecerá ao estabelecido no objeto e no 
respectivo plano de trabalho do convênio. Artigo 47 - Por razões de ordem 
didática e/ou administrativa que os justifiquem, poderão ser utilizados 
procedimentos diversificados para ingresso, sendo os candidatos deles 
notificados na ocasião de sua inscrição.  

  

AVALIAÇÕES 

As avaliações na ETEC Prof. Camargo Aranha buscam ponderar sobre os 
avanços que os alunos fazem em termos de desenvolvimento de 
competências, habilidades, atitudes e valores, por isso a entendemos como 
um processo contínuo, cumulativo, diagnóstico, investigativo e 
participativo devendo ser realizado de forma permanente. 



De acordo com o Artigo 66 do Regimento Comum das ETECS a avaliação no 
processo de ensino e aprendizagem tem por objetivos: 

I - Diagnosticar competências prévias e adquiridas, as dificuldades e o 
rendimento dos alunos; 

II - Orientar o aluno para superar as suas dificuldades de aprendizagem; 

III - Subsidiar a reorganização do trabalho docente; 

IV - Subsidiar as decisões do Conselho de Classe para promoção, retenção 
ou reclassificação de alunos. 

Artigo 67 - A verificação do aproveitamento escolar do aluno compreenderá 
a avaliação do rendimento e a apuração da frequência, observadas as 
diretrizes estabelecidas pela legislação. 

Artigo 68 - A avaliação do rendimento em qualquer componente curricular: 

I - Será sistemática, contínua e cumulativa, por meio de instrumentos 
diversificados, elaborados pelo professor, com o acompanhamento do 
Coordenador de Curso e 

II - Deverá incidir sobre o desempenho do aluno nas diferentes situações de 
aprendizagem, considerados os objetivos propostos para cada uma delas. 
Parágrafo único - Os instrumentos de avaliação deverão priorizar a 
observação de aspectos qualitativos da aprendizagem, de forma a garantir 
sua preponderância sobre os quantitativos. 

Artigo 69 - As sínteses de avaliação do rendimento do aluno, parciais e 
finais, elaboradas pelo professor, serão expressas em menções 
correspondentes a conceitos, com as seguintes definições operacionais: 

MB - EXCELENTE - O aluno obteve excelente desempenho das competências 
do componente curricular do período. 

B - BOM - O aluno obteve bom desempenho das competências do 
componente curricular do período. 

R - REGULAR - O aluno obteve desempenho regular das competências do 
componente curricular do período. 

I - INSATISFATÓRIO - O aluno obteve desempenho insatisfatório das 
competências do componente curricular do período  

§ 1º - As sínteses parciais, no decorrer do ano/semestre letivo, virão 
acompanhadas de diagnóstico das dificuldades detectadas, quando houver, 
indicando ao aluno os meios para recuperação de sua aprendizagem. 



§ 2º - As sínteses finais de avaliação, elaboradas pelo professor após 
concluído cada módulo ou série, expressarão o desempenho global do 
aluno no componente curricular, com a finalidade de subsidiar a decisão 
sobre promoção ou retenção pelo Conselho de Classe. 

Artigo 70 - Os resultados da verificação do rendimento do aluno serão 
sistematicamente registrados, analisados com o aluno e sintetizados pelo 
professor numa única menção. Parágrafo único - O calendário escolar 
preverá os prazos para comunicação das sínteses de avaliação aos alunos e, 
se menores, a seus responsáveis. 

  

Recuperação Contínua 

A recuperação é um direito dos alunos. Em nossa unidade, seguimos os 
dispositivos que orientam essa prática, constantes no CAPÍTULO VII - Da 
Avaliação do Ensino e da Aprendizagem, no Artigo 69, § 1º Regimento 
Comum das Escolas Técnicas Estaduais do Centro Estadual de Educação 
Tecnológica Paula Souza. 

A recuperação é indicada no documento em referência, conforme extrato 
a seguir: “As sínteses parciais, no decorrer do ano/semestre letivo, virão 
acompanhadas de diagnóstico das dificuldades detectadas, quando houver, 
indicando ao aluno os meios para recuperação de sua aprendizagem”. 

Essas indicações de diagnósticos estarão na ficha individual do discente e 
serão compartilhadas com seus responsáveis, para que juntos (escola e 
família), possamos intervir no processo de construção do conhecimento e 
recuperação contínua e imediata do aluno. 

No Artigo 71, lê-se: “Ao aluno de rendimento insatisfatório durante o 
semestre/ano letivo, serão oferecidos estudos de recuperação”. E nos 
parágrafos subsequentes, estão definidos as formas e os resultados: § 1º - 
“Os estudos de recuperação constituir-se-ão de diagnóstico e reorientação 
da aprendizagem individualizada, com recursos e metodologias 
diferenciados.  Conforme estabelecido no § 2º do Regimento Comum das 
Escolas Técnicas, “Os resultados obtidos pelo aluno nos estudos de 
recuperação integrarão as sínteses de aproveitamento do período letivo”. 

Para aqueles que não obtiveram menção em até três componentes 
curriculares, existe a Progressão Parcial, aplicada a partir do 
desenvolvimento de atividades e avaliações. São programadas as atividades 
pelos professores e os Coordenadores de Curso e a Orientação Educacional 
são os responsáveis pela orientação dos alunos. 



Em todos os cursos, os professores procuram assegurar o processo de 
ensino, sempre recuperando conteúdos não assimilados, mesmo nos 
módulos seguintes. Além disso, sob supervisão dos professores, há projetos 
de monitorias de alunos em algumas disciplinas e a revisão do conteúdo já 
trabalhado é contínua, na busca de novamente auxiliar o aluno em 
defasagem. 

  

Da Promoção e Retenção 

Artigo 76 - Será considerado promovido no módulo ou série o aluno que 
tenha obtido rendimento suficiente, expresso pelas menções “MB”, “B” ou 
“R”, nos componentes e frequência mínima estabelecida no artigo anterior, 
após decisão do Conselho de Classe. 

Artigo 77 - O Conselho de Classe decidirá a promoção ou retenção, à vista 
do desempenho global do aluno, expresso pelas sínteses finais de avaliação 
de cada componente curricular. 

Parágrafo único - A decisão do Conselho de Classe terá como fundamento, 
conforme a situação: 1 - a possibilidade de o aluno prosseguir estudos na 
série ou módulo subsequente; 2 - o domínio das competências/habilidades 
previstas para o módulo/série ou para a conclusão do curso; e 3 - na 
Educação Profissional, para fins de conclusão do curso, o domínio das 
competências profissionais que definem o perfil de conclusão. 

Artigo 78 - O aluno com rendimento insatisfatório em até três componentes 
curriculares, exceto na série ou módulo final, a critério do Conselho de 
Classe, poderá ser classificado na série/módulo subsequente em regime de 
progressão parcial, desde que preservada a sequência do currículo, 
devendo submeter-se, nessa série/módulo, a programa especial de 
estudos. § 1º - A retenção em componentes curriculares cursados em 
regime de progressão parcial não determina a retenção na série ou módulo 
regulares. § 2º - O aluno poderá acumular até três componentes 
curriculares cursados em regimes de progressão parcial, ainda que de séries 
ou módulos diferentes. § 3º - Os alunos em regime de progressão parcial, 
respeitados os limites previstos nos parágrafos anteriores, poderão 
prosseguir estudos nas séries ou módulos subsequentes. 

Artigo 79 - Será considerado retido na série ou módulo, quanto à 
frequência, o aluno com assiduidade inferior a 75% no conjunto dos 
componentes curriculares. 



Artigo 80 - Será considerado retido na série ou módulo, após decisão do 
Conselho de Classe, quanto ao rendimento, o aluno que tenha obtido a 
menção I: I - em mais de três componentes curriculares; ou II - em até três 
componentes curriculares e não tenha sido considerado apto pelo Conselho 
de Classe a prosseguir estudos na série ou módulo subsequente; ou III - na 
série/módulo final em quaisquer componentes curriculares, incluídos os de 
série(s) ou módulo(s) anterior(es), cursados em regime de progressão 
parcial. § 1º - Obedecida a legislação vigente, os estudantes retidos ou seus 
representantes legais poderão solicitar à direção da escola, reconsideração 
da decisão, que será apreciada nos termos deste Regimento. § 2º - O pedido 
de reconsideração de que trata o caput deverá ser protocolado na escola 
em até 5 dias úteis da divulgação dos resultados. § 3º - A direção da escola 
terá o prazo de 10 dias letivos, a partir da data do pedido, para informar sua 
decisão. 

  

Procedimentos de Acompanhamento e Ações contra Evasão 

Desde 2016, nossa unidade escolar busca trabalhar a permanência 
do aluno nos cursos que apresentam uma evasão de 20% ou mais 
de alunos.   Assim, várias ações vêm sendo desenvolvidas em busca 
da redução desse índice. Para o ano de 2019, passaremos a agir em 
turmas que tenham perdas de 15% ou mais. São turmas que 
apresentaram situações mais delicadas em relação à evasão e, 
dessa forma, precisam de maior atenção. 

O trabalho da Unidade Escolar é focado, também, em aumentar o 
índice de permanência do aluno das demais turmas. Seguem 
algumas ações realizadas pela escola para atingir essa meta: 

 Reuniões de Curso com os docentes, em busca de melhorias 
no processo de ensino-aprendizagem; 

 Reuniões periódicas entre Coordenação Pedagógica, 
Coordenação de Curso e Orientação de Apoio Educacional 
onde são analisados os alunos de maneira específica 
(frequência, desempenho, situações pessoais que causam 
impedimento ao curso entre outros); 

 Projeto de Integração entre os diversos módulos dos cursos, 
para que alunos criem maiores vínculos educacionais entre 
eles, entre professores e entre a gestão escolar; 



 Reuniões com alunos em situações específicas a fim de buscar 
melhores soluções para que o aluno continue frequente ao 
curso; 

 Busca de parcerias para estágio e atividades complementares 
que vincule o aluno ao mercado de trabalho; 

 Desenvolvimento de palestras com profissionais e 
especialistas que estimulem os discentes a um olhar mais 
diferenciado e valorizado ao curso técnico; 

 Relatórios de acompanhamento mensais de cada turma com 
necessidades pedagógicas e estruturais; 

 Reuniões periódicas entre Direção, Coordenação, Orientação 
de Apoio Educacional e alunos representantes de sala, com 
intuito de responder as solicitações de cada turma, apresentar 
ações e atividades em calendário e criar um vínculo com os 
discentes fazendo-os participar do contexto escolar; 

 Aplicação de Questionário Bimestral de Desempenho Docente 
aos alunos, para que os mesmos possam expor pontos fortes 
e melhorias necessárias ao processo de ensino-
aprendizagem.   

Outro fator primordial para fortalecer o índice de permanência do 
aluno é a unidade conjunta de trabalho/ações entre Coordenação 
Pedagógica, Coordenação de Curso e a Orientação de Apoio 
Educacional, vinculado ao desenvolvimento de uma ação educativa 
coletiva em busca de melhorias pedagógicas e sociais para alunos e 
professores. Essa sintonia tem trazido grandes benefícios a toda 
comunidade escolar. Muitas decisões são pensadas, repensadas e 
tomadas em equipe para o bem comum de todos os envolvidos com 
a escola. 

O foco dos projetos de Coordenação Pedagógica e de Orientação 
Educacional, em 2019, será a redução do índice de evasão em 50% 
dos cursos da ETEC Professor Camargo Aranha que apresentaram 
no 1º semestre de 2017 uma evasão superior a 15%, para indicação 
dos cursos médios integrados e 1º semestre de 2018 com evasão 
superior a 15% a nos cursos modulares. 

Para defini-los, buscou-se informações em atas de conselho final do 
ano base, bem como, dados constantes no banco de dados da 
CETEC. A meta dos projetos será reduzir em 50% a evasão nos 
Cursos: Modular • Modular em Administração – 2º Módulo; • Modular 
em Contabilidade – 1º, 2º e 3º Módulos; • Modular em Finanças – 1º 



e 3º Módulos; • Modular em Informática – 1º Módulo; • Modular em 
Nutrição – 1º e 2º Módulos. 

A Coordenação Pedagógica planejará e realizará adequações no 
processo de ensino-aprendizagem, em especial atenção aos cursos 
indicados, bem como, no processo de avaliação, garantindo a 
recuperação contínua, realizando as orientações e capacitações aos 
coordenadores de curso e docentes sobre o plano de trabalho 
docente, projetos interdisciplinares e o acompanhamento dos 
registros acadêmicos e pedagógicos e, assim com isso, alcançar os 
resultados esperados. 

Por sua vez, o projeto de Orientação Educacional irá acompanhar o 
processo de ensino-aprendizagem e a vida escolar dos alunos, a fim 
de promover ações que possibilitem o desenvolvimento de valores e 
atitudes bem como da noção de cidadania. Além disso, a Orientação 
Educacional, em conjunto com a Coordenação Pedagógica, 
analisará os dados referentes ao desempenho dos alunos para 
auxiliar os Coordenadores de Curso e professores a planejar e 
executar estratégias diversificadas de condução o processo de 
ensino-aprendizagem. Cabe, ainda, ao Professor Coordenador de 
Projetos Responsável pela Orientação e Apoio Educacional atender 
os alunos – individual e coletivamente – para acolher suas 
demandas, dificuldades, desafios e, em se tratando de menores, 
mediar o diálogo entre a escola e a família. 

  

Avaliação das Metas Projetadas para o PPG de 2018 e Projetos 
Desenvolvidos. 

Em 2018, a comunidade e a equipe de profissionais da ETEC 
Professor Camargo Aranha estabeleceram como prioridade para 
suas ações, os itens abaixo: 

 Redução dos índices de evasão e melhoria e consolidação de 
resultados alcançados, buscando a excelência do processo 
educacional. 

 Busca de parcerias e/ou convênios com as empresas da região e 
proximidades, aumentando o índice de oportunidades de emprego 
para nossos alunos e projetos didáticos e pedagógicos. 

 Capacitação do corpo docente e os funcionários, por meio de 
reuniões, palestras, cursos e outros. 

 Incentivo aos projetos voltados ao empreendedorismo, às causas 
sociais e ambientais. 



 Busca de meios econômicos para a atualização dos 
laboratórios e dependências, com a realização de 
manutenções e compras de utensílios, equipamentos e 
pequenas reformas de manutenção. 

A fim de atingir seu propósito e chegar as suas especificações, direcionou e 
motivou seus funcionários, professores, alunos e pais a empregar suas 
forças e energias, no sentido de ver concretizados os seus objetivos, 
estabelecendo-os de forma clara e objetiva. 

A partir dessa definição, estabeleceu as metas que deveriam compor a base 
dos projetos/ação para esse fim. As metas foram elaboradas no sentido 

de estabelecer claramente as ações que pudessem levar o trabalho 
da unidade ao sucesso. E para isso, os projetos foram pensados 
pelos grupos de gestão, acadêmicos, administrativos e de discentes. 

Metas de 2018 

 Reduzir, ao ano, 50% da evasão dos cursos na Unidade 
Escolar 

 Aprimorar os laboratórios de Informática, Nutrição e Dietética, 
Cozinha e Ciências (Biologia, Química e Física), melhorando 
as suas funcionalidades, seus equipamentos e utensílios, em 
10% ao ano. 

 Aumentar em 10% a qualidade na formação global do aluno a 
partir da adoção de metodologias adequadas buscando uma 
padronização de procedimentos da avaliação escolar com foco 
nas competências. 

 Realizar ao menos 3 projetos de levantamento da memória 
coletiva da escola e dois grandes evento de comemoração do 
Jubileu de Ouro da escola. 

 Melhorar o desempenho escolar de nossos alunos, em 20% ao 
ano, em avaliações internas e externas a escola, buscando a 
excelência do processo educacional. 

 Proporcionar capacitação e atualização de 65% dos 
professores e funcionários. 

 Aumentar em 20% o número de alunos em estágios ofertados 
e acompanhados pela UE. 

 Aumentar em 10% ao ano as verbas oriundas da APM, visando 
ter autonomia em pequenas manutenções prediais e de compra 
e manutenção de equipamentos. 



 Participar de ações sociais e ambientais, com o envolvimento 
de pelo menos 30% dos alunos, ao ano. 

Um projeto é um encadeamento de atividades planejadas para atingir 
um resultado específico, ancorados em metas estabelecidas para o 
ano. Todo Projeto desenvolvido pela unidade escolar, em 2018, 
possuiu formas de acompanhamento e gerenciamento de seus 
resultados, que são apresentados, aprovados, acompanhados, 
redirecionados e avaliados pela equipe de gestão, para que, junto do 
responsável de cada um dos projeto, possam realizar os ajustes 
necessários na busca de um melhor desempenho e alcance ou à 
comemoração de seus resultados positivos. 

Assim, relatórios de acompanhamento parciais e de finalização 
foram apresentados pelos responsáveis aos seus coordenadores 
diretos, com os dados qualitativos e quantitativos do alcance 
proposto, das metas propostas e alcançadas (ou não), do 
cronograma realizado e de possíveis ajustes. 

A equipe diretiva da escola vem utilizando planilhas de 
acompanhamento em Excel para essa finalidade. No entanto, para 
melhorar esse controle e realmente agir para os resultados, 
estabelece, como uma de suas metas, o acompanhamento e o 
gerenciamento de 100% dos projetos propostos, efetuando o controle 
sobre as conformidades de propostas estabelecidas, cronogramas 
realizados e os resultados esperados, através de instrumentos de 
controle e avaliação mais eficazes. 

Nos projetos propostos e ocorridos no ano de 2018, a equipe diretiva 
da ETEC Professor Camargo Aranha realizou reuniões de avaliação 
final, para fechar o que foi alcançado. A finalização dessa avaliação 
se deu através da Reunião Pedagógica Final, ocorrida em dezembro, 
em que os resultados em avaliações institucionais externas e 
internas expuseram o sucesso ou não das ações executadas. 

 

Atos Legais 
 

 

Atos Legais e de Funcionamento 

- Lei e data da criação da escola: Lei nº 8.293, de 04/09/64; 

- Lei e data de instalação da escola: Ato nº 231, de 31/07/68, 
publicado no D.O.E. de 01/08/68; 



- Integração da escola ao CEETEPS pelo Decreto n°18.421 de 
05/02/1982, DOE de 10/02/1982, Seção I. 

  

ENSINO MÉDIO: curso Regular Implantado a partir de 1999, com 
duração de 03 anos divididos em 06 semestres. 

Autorizada a implantação nos termos do Parecer C.E.E. Nº 105/98, 
de 01/04/98, publicado no D.O.E. de 02/04/98 – Poder Executivo, 
Seção I pág. 13. Certificado expedido: Conclusão de Ensino Médio 
com direito a prosseguimento de estudos em nível superior. 

Fundamentação Legal: Lei Federal N° 9394/96, alterada pela Lei 
Federa N°11684/08, Resolução CNE/CEB N° 02/12 e Indicação CEE 
N° 09/00 e 77/08. 

  

Habilitação Profissional de Técnico em Administração: 

Autorizada a funcionar conforme Portaria DEET de 12/08/71, 
publicada no D.O.E. DE 13/08/71, com a denominação alterada pela 
Resolução C.F.E. nº 01, de 21/02/90. 

Resolução CNE/CEB 4/99 autorizada pela Resolução CNE/CEB 
1/2005, Parecer CNE/CEB n° 11, de 12/06/2008, Resolução 
CNE/CEB n° 03, de 09/07/08, Deliberação CEE 79/2008, das 
indicações CEE 08/2000 e 80/2008. 

Plano de Curso aprovado pela Portaria do Coordenador do Ensino 
Médio e Técnico n°6, de 06/01/2009, publicada no DOE de 
17/01/2009, seção I, página 52. 

Plano de Curso aprovado pela Portaria CETEC - 733, de 10/09/2015, 
publicada no DOE de 11/09/2015, Poder Executivo -seção I, páginas 
52-53. 

Habilitação Profissional de Técnico em Contabilidade 

Implantado no 2° semestre de 2007, com duração de 1 ano e meio, 
dividido em 03 semestres letivos. Plano de Curso aprovado por 
portaria do Coordenador da CETEC de 02/07/2007, publicada no 
DOE de 11/08/2007, seção I, página 26 – Lei Federal n º 9394/96 – 
Resolução CNE/CEB nº 04/99 – Parecer CNE/CEB nº 16/99 – 
Decreto Federal nº 5154/04 – 

Resolução CNE/CEB 4/99 autorizada pela Resolução CNE/CEB 
1/2005, Parecer CNE/CEB n° 11, de 12/06/2008, Resolução 



CNE/CEB n° 03, de 09/07/08, Deliberação CEE 79/2008, das 
indicações CEE 08/200 e 80/2008. 

Plano de Curso aprovado pela Portaria do Coordenador do Ensino 
Médio e Técnico n°6, de 06/01/2009, publicada no DOE de 
17/01/2009, seção I, página 52. 

Plano de Curso aprovado pela Portaria CETEC – 733, de 10/09/2015, 
publicada no DOE de 11/09/2015, Poder executivo - seção I, página 
52-53. 

  

Habilitação Profissional de Técnico em Cozinha  

Implantado no 1° semestre de 2010 na escola, com duração de 1 ano 
e meio, dividido em 03 semestres letivos.  Sendo o Plano de curso 
aprovado pelo Coordenador de Ensino Médio e Técnico, no uso de 
suas atribuições, com fundamento na Resolução SE n.º 78, de 
07/11/2008, e nos termos da Lei Federal 9394/96, Decreto Federal 
n.º 5154/04, Resolução CNE/CEB 4/99 atualizada pela Resolução 
CNE/CEB 1/2005, Parecer CNE/CEB n.º 11, de 12/06/2008, 
Resolução CNE/CEB n.º 03, de 09/07/08, Deliberação CEE 79/2008, 
das Indicações CEE 08/2000 e 80/2008 e, à vista do Parecer da 
Supervisão Educacional, expede a presente Portaria: 

Artigo 1º - Fica aprovado, nos termos do item 14.5 da Indicação CEE 
8/2000 e artigo 9º da Deliberação CEE n. º 79/2008, o Plano de Curso 
do Eixo Tecnológico “Hospitalidade e Lazer”, da seguinte Habilitação 
Profissional Técnica de Nível Médio: TÉCNICO EM COZINHA, 
incluindo as Qualificações Técnicas de Nível Médio de AUXILIAR DE 
COZINHA e de ASSISTENTE DE SERVIÇOS GASTRONÔMICOS. 

Artigo 2º - O curso referido no artigo anterior está autorizado a ser 
implantado na Rede de Escolas do Centro Estadual de Educação 
Tecnológica Paula Souza, a partir de 06/01/2009. 

Artigo 3º - Esta portaria entrará em vigor na data de sua publicação, 
retroagindo seus efeitos a 06/01/2009. 

Plano de Curso aprovado pela Portaria CETEC – 758, de 10/09/2015, 
publicada no DOE de 11/09/2015, Poder Executivo - seção I, página 
54. 

  

Habilitação Profissional de Técnico em Desenvolvimento de 
Sistemas 



O Curso foi iniciado na unidade escolar no 2º semestre de 2018, com 
duração de 1 ano e meio, dividido em 03 semestres letivos. Sendo o 
curso aprovado pela Coordenadoria do Ensino Médio e Técnico, com 
base na 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, alterado pelo Decreto nº 8.268, de 18-6-2014. Plano de 
Curso aprovado pela Portaria CETEC – 1362, de 5-3-2018, publicada 
no Diário Oficial de 6-3-2018 – Poder Executivo – Seção I – página 
77. 

  

Habilitação Profissional de Técnico em Eventos   

O Curso foi iniciado na unidade escolar no X semestre de 2oXX, com 
duração de 1 ano e meio, dividido em 03 semestres letivos. Em 2019, 
passou a ter 02 semestres letivos, conforme o novo plano de curso. 
Sendo o curso aprovado pela Coordenadoria do Ensino Médio e 
Técnico, com base na Lei Federal n°9394, de 20/12/1996, Resolução 
SE n°78, de 07/11/2008, Resolução CNE/CEB n°4 de 6/6/2012 e 
Resolução n°6, de 20/09/2012, Decreto Federal n°5154, de 
23/07/2014, Indicação CEE 8/2000. 

Plano de Curso aprovado pela Portaria CETEC – 758, de 10/09/2015, 
publicada no DOE de 11/09/2015, Poder executivo - seção I, página 
54. 

Habilitação Profissional de Técnico em Finanças 

Implantado no 1° semestre de 2013, com duração de 1 ano e meio, 
dividido em 03 semestres letivos. Sendo o curso aprovado pela 
Coordenadoria do Ensino Médio e Técnico, no uso de suas 
atribuições, com base na Lei Federal n. º 9394, de 20-12-1996; 
Resolução CNE/CEB n. º 1, de 5-12-2014; Resolução CNE/CEB n. º 
6, de 20-9-2012; Resolução SE n. º 78, de 7-11-2008; Decreto 
Federal n. º 5154, de 23-7-2004, alterado pelo Decreto nº 8.268, de 
18-6-2014. Plano de Curso aprovado pela Portaria CETEC – 733, de 
10-9-2015, publicada no Diário Oficial de 11-9-2015 – Poder 
Executivo – Seção I – páginas 52-53. 

  

Habilitação Profissional de Técnico em Informática 

Autorizada a funcionar com duração de 3 anos em currículo integrado 
ao Ensino Médio, no ano de 2014 conforme Parecer C.E.E. nº 
1.643/87, publicado no D.O.E.  de 06/11/87. Autorizada a adequação 



a partir de 1998 conforme Parecer C.E.E. nº 168/98, de 29/04/98, 
publicado no D.O.E.  de 01/05/98 – Poder Executivo, Seção I, pág. 
12. Resolução CNE/CEB 4/99 autorizada pela Resolução CNE/CEB 
1/2005, Parecer CNE/CEB n° 11, de 12/06/2008, Resolução 
CNE/CEB n° 03, de 09/07/08, Deliberação CEE 79/2008, das 
indicações CEE 08/200 e 80/2008. Plano de Curso aprovado pela 
Portaria do Coordenador do Ensino Médio e Técnico n° 1, de 
06/01/2009, publicada no DOE de 17/01/2009, seção I, página 52. 

Plano de Curso aprovado pela Portaria CETEC – 738, 10/09/2015, 
publicada no DOE de 11/09/2015, Poder Executivo seção I, página 
53. 

  

Habilitação Profissional de Técnico em Nutrição e Dietética   

O curso passou a ser oferecido na escola em 2002, através da 
Resolução CNE/CEB 4/99 autorizada pela Resolução CNE/CEB 
1/2005, Parecer CNE/CEB n° 11, de 12/06/2008, Resolução 
CNE/CEB n° 03, de 09/07/08, Deliberação CEE 79/2008, das 
indicações CEE 08/200 e 80/2008. 

Plano de Curso aprovado pela Portaria do Coordenador do Ensino 
Médio e Técnico n° 2, de 05/01/2009, publicada no DOE de 
13/01/2009, seção I, página 33. 

Plano de Curso aprovado pela Portaria CETEC – 724, de 10/09/2015, 
publicada no DOE de 11/09/2015, Poder executivo - seção I, página 
52. 

  

Ensino Técnico Integrado ao Médio - ETIMs 

Habilitação Profissional de Técnico em Administração Integrado 
ao Ensino Médio 

Implantado no 1 semestre de 2011, com duração de 3 anos, com 
fundamento na Resolução SE n.º 78, de 07/11/2008, e nos termos da 
Lei Federal 9394/96, Decreto Federal n.º 5154/04, Resolução 
CNE/CEB 4/99 atualizada pela Resolução CNE/CEB 1/2005, 
Resolução CNE/CEB 3/98, Resolução CNE/CEB 4/2010, Parecer 
CNE/CEB n.º 11, de 12-6-2008, Resolução CNE/CEB n.º 03, de 9-7-
2008, Deliberação CEE 79/2008, das Indicações CEE 08/2000 e 
80/2008 e, à vista do Parecer da Supervisão Educacional, expede a 
presente Portaria: 



Artigo 1º – Fica aprovado, nos termos do item 14.5 da Indicação 
CEE 8/2000 e artigo 9º da Deliberação CEE nº 79/2008, o Plano de 
Curso do Eixo Tecnológico “Gestão e Negócios” da seguinte 
Habilitação Profissional Técnica de Nível Médio: Técnico em 
Administração Integrado ao Ensino Médio, incluindo a Qualificação 
Técnica de Nível Médio de Assistente Administrativo. 

Artigo 2º – O curso referido no artigo anterior está autorizado a ser 
implantado na Rede de Escolas do Centro Estadual de Educação 
Tecnológica Paula Souza, a partir de 14-10- 2010. 

Artigo 3º – Esta portaria entrará em vigor na data de sua publicação, 
retroagindo seus efeitos a 14-10-2010.Publicada no D.O.E. de 16-10-
2010, seção I, página 52. 

Plano de curso aprovado pela Portaria CETEC – 134, de 04/10/2012, 
publicada no Diário oficial de 05/10/2012- Poder Executivo – Secção 
I – página 38. 

Plano de Curso aprovado pela portaria CETEC – 735, de 10/09/2015, 
publicada no Diário Oficial de 11/09/2015, Poder Executivo – seção 
I, página 53. 

  

Habilitação Profissional de Técnico em Contabilidade Integrado 
ao Ensino Médio 

Implantado na escola no ano de 2014, com três anos de duração, 
orientado pela Resolução SE n.º 78, de 7-11-2008, Lei Federal n.º 
9394/96, Decreto Federal n.º 5154/2004, Parecer CNE/CEB n.º 
39/2004, Lei Federal n.º 11741/2008, Resolução CNE/CEB n.º 6, de 
20-9-2012, Resolução CNE/CEB n.º 2, de 30-1-2012, Resolução 
CNE/CEB n.º 4, de 13-7-2010, Parecer CNE/CEB n.º 5, de 4-5-2011, 
Parecer CNE/CEB n.º 11, de 12-6-2008, Resolução CNE/CEB n.º 3, 
de 9-7-2008, alterada pela Resolução CNE/CEB n.º 4, de 6-6-2012, 
Deliberação CEE n.º 105/2011, das Indicações CEE n.º 8/2000 e n.º 
108/2011. 

Plano de Curso aprovado pela Portaria CETEC – 735, de 10/09/2015, 
publicada no Diário Oficial de 11/09/2015 – Poder Executivo – Seção 
I – página 53. 

Plano de Curso aprovado pela portaria CETEC – 797, de 10/11/2015, 
publicada no Diário Oficial de 11/11/2015 – Poder executivo – Seção 
I – página 65 

  



Habilitação Profissional de Técnico em Informática Integrado ao 
Ensino Médio 

Implantado na escola em 2014, com base na Resolução SE n.º 78, 
de 7-11-2008, Lei Federal n.º 9394/96, Decreto Federal n.º 
5154/2004, Parecer CNE/CEB n.º 39/2004, Lei Federal n.º 
11741/2008, Resolução CNE/CEB n.º 6, de 20-9-2012, Resolução 
CNE/CEB n.º 2, de 30-1-2012, Resolução CNE/CEB n.º 4, de 13-7-
2010, Parecer CNE/CEB n.º 5, de 4-5-2011, Parecer CNE/CEB n.º 
11, de 12-6-2008, Resolução CNE/CEB n.º 3, de 9-7-2008, alterada 
pela Resolução CNE/CEB n.º 4, de 6-6-2012, Deliberação CEE n.º 
105/2011, das Indicações CEE n.º 8/2000 e n.º 108/2011. 

Plano de Curso aprovado pela Portaria CETEC – 139, de 4-10-2012, 
publicada no Diário Oficial de 5-10-2012 – Poder Executivo – Seção 
I – página 38 

Plano de Curso aprovado pela Portaria CETEC – 739, de 10/09/2015, 
publicada no Diário Oficial de 11/09/2015 – Poder Executivo – Seção 
I – página 53. 

  

Habilitação Profissional de Técnico em Nutrição e Dietética 
Integrado ao Ensino Médio 

Implantado em 2013, com três anos de duração, com fundamento na 
Resolução SE n.º 78, de 07/11/2008, e nos termos da Lei Federal 
9394/96, Decreto Federal n.º 5154/04, Parecer CNE/CEB 39/2004, 
Resolução CNE/CEB 4/99 atualizada pela Resolução CNE/CEB 
1/2005, Resolução CNE/CEB 03/98, Resolução CNE/CEB 04/2010, 
Parecer CNE/CEB n.º 11, de 12/06/2008, Resolução CNE/CEB n.º 
03, de 09/07/08, Deliberação CEE 105/2011, das Indicações CEE 
08/2000 e 108/2011 e, à vista do Parecer da Supervisão Educacional, 
expede a presente Portaria: 

Artigo 1º - Fica aprovado, nos termos da Deliberação CEE n. º 
105/2011 e do item 14.5 da Indicação CEE 08/2000, o Plano de 
Curso do Eixo Tecnológico "Ambiente, Saúde e Segurança", da 
seguinte Habilitação Profissional Técnica de Nível Médio: 

a) Técnico em Nutrição e Dietética Integrado ao Ensino Médio, 
incluindo as Qualificações Técnicas de Nível Médio de Agente 
Comunitário para Saúde Alimentar e de Assistente de Produtos e 
Serviços de Alimentação. 



Artigo 2º - O curso referido no artigo anterior está autorizado a ser 
implantado na Rede de Escolas do Centro Estadual de Educação 
Tecnológica Paula Souza, a partir de 17-5-2011. 

Plano de Curso aprovado pela Portaria CETEC – 725, de 10/09/2015, 
publicada no Diário Oficial de 11/09/2015 – Poder Executivo – Seção 
I – página 52.  

  

Habilitação Profissional de Técnico em Marketing Integrado ao 
Ensino Médio 

Implantado em 2016 na unidade escolar, com fundamento na 
Resolução SE n.º 78, de 7-11-2008, e nos termos da Lei Federal n.º 
9394/96, Decreto Federal n.º 5154/2004, Parecer CNE/CEB n.º 
39/2004, Lei Federal n.º 11741/2008, Resolução CNE/CEB n.º 6, de 
20-9-2012, Resolução CNE/CEB n.º 2, de 30-1- 2012, Resolução 
CNE/CEB n.º 4, de 13-7-2010, Parecer CNE/ CEB n.º 5, de 4-5-2011, 
Parecer CNE/CEB n.º 11, de 12-6- 2008, Resolução CNE/CEB n.º 3, 
de 9-7-2008, alterada pela Resolução CNE/CEB n.º 4, de 6-6-2012, 
Deliberação CEE n.º 105/2011, das Indicações CEE n.º 8/2000 e n.º 
108/2011 e, à vista do Parecer da Supervisão Educacional, expede 
a presente Portaria: 

Artigo 1º - Fica aprovado, nos termos da Deliberação CEE n. º 
105/2011 e do item 14.5 da Indicação CEE n. º 08/2000, o Plano de 
Curso do Eixo Tecnológico “Gestão e Negócios”, da seguinte 
Habilitação Profissional Técnica de Nível Médio: 

a) Técnico em Marketing Integrado ao Ensino Médio, incluindo a 
Qualificação Técnica de Nível Médio de Assistente de Vendas. 

Artigo 2º - O curso referido no artigo anterior está autorizado a ser 
implantado na Rede de Escolas do Centro Estadual de Educação 
Tecnológica Paula Souza, a partir de 4-10- 2012. 

Artigo 3º - Esta portaria entrará em vigor na data de sua publicação 

Plano de Curso aprovado pela Portaria CETEC –735, de 10/09/2015, 
publicada no Diário Oficial de 11/09/2015 – Poder Executivo – Seção 
I – página 53 

  

Ensino Médio Com Habilitação Profissional – MTEC 

Os cursos foram implantados na Unidade Escolar no ano de 2019, 
que deixou de oferecer os cursos integrados de Informática e de 



Marketing e passou a oferecer o MTEC em Desenvolvimento de 
Sistemas e em Marketing e, também, o MTEC de Cozinha. 

  

MTEC em Cozinha 

Com base na Lei nº 9.394, de 20-12-1996; Lei nº 13.415, de 16-2-
2017; Resolução CNE/CEB nº 1, de 5-12-2014; Resolução CNE/CEB 
nº 6, de 20-9-2012; Resolução CNE/CEB nº 4, de 13-7-2010; 
Resolução SE nº 78, de 7-11-2008; Decreto nº 5154, de 23-7-2004; 
Decreto nº 8.268, de 18-6-2014. 

Plano de Curso aprovado pela Portaria CETEC – 1340, de 17-11-
2017, publicada no Diário Oficial de 18-11-2017 – Poder Executivo – 
Seção I – página 42. 

  

MTEC em Desenvolvimento de Sistemas 

Com base na Lei nº 9.394, de 20-12-1996; Lei nº 13.415, de 16-2-
2017; Resolução CNE/CEB nº 1, de 5-12-2014; Resolução CNE/CEB 
nº 6, de 20-9-2012; Resolução CNE/CEB nº 4, de 13-7-2010; 
Resolução SE nº 78, de 7-11-2008; Decreto nº 5154, de 23-7-2004; 
Decreto nº 8.268, de 18-6-2014. 

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. 

  

MTEC em Marketing 

Com base Lei nº 9.394, de 20-12-1996; Lei nº 13.415, de 16-2-2017; 
Resolução CNE/CEB nº 1, de 5-12-2014; Resolução CNE/CEB nº 6, 
de 20-9-2012; Resolução CNE/CEB nº 4, de 13-7-2010; Resolução 
SE nº 78, de 7-11-2008; Decreto nº 5154, de 23-7-2004; Decreto nº 
8.268, de 18-6-2014. 

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. 

  

MEDIOTEC 

O Centro Paula Souza participa de ações do Programa Nacional de 
Acesso ao Ensino Técnico e Emprego (Pronatec) e o MEDIOTEC faz 
parte de uma dessas ações.  



No segundo semestre de 2017, oferecemos, nessa modalidade, o 
curso Técnico em Eventos, que teve a sua primeira turma formada 
ao final de 2018. No 1º semestre de 2019, temos uma turma no 
terceiro módulo do curso Técnico de Nutrição e Dietética e já temos 
demanda, para os cursos de Administração, Contabilidade e, 
novamente, Nutrição e Dietética, com previsão de início no 2º 
semestre. 

Com esta parceria, são ofertadas vagas no período vespertino, para 
alunos matriculados a partir da 2ª série do Ensino Médio da Rede 
Pública de Ensino. Está previsto no programa uma Bolsa Formação 
como auxílio para alimentação e transporte, no valor máximo de 
R$350,00 mensais, calculados de acordo com a frequência do aluno 
no curso técnico.  

  

Histórico 
 

 

 

HISTÓRICO 

A ETEC PROFESSOR CAMARGO ARANHA nasceu em 31 de julho 
de 1968, com o nome de COLÉGIO COMERCIAL CAMARGO 
ARANHA, por meio do Decreto 231. Este colégio era vinculado ao 
antigo Departamento de Ensino Técnico da Secretaria Estadual de 
Educação do Governo do Estado de São Paulo e tinha, como sede 
provisória, o prédio situado à rua Piratininga, 51, no bairro do Brás. 
Seu primeiro diretor, o Professor Ernesto de Freitas Nuzzi, instalou 
cursos técnicos nesse ano, em nível de segundo grau (nomenclatura 
da época, hoje, equivalente ao Ensino Médio), que contemplaram a 
área de Comércio, nas habilitações profissionais de Técnico em 
Administração, Contabilidade, Secretariado e Turismo. 

A política educacional, dos anos 70, decidiu instalar os chamados 
“Centros Educacionais Interescolares – CEI”, cujo  objetivo era o de 
oferecer formação profissional complementar a um maior número de 
alunos provenientes de  diversas escolas que haviam cursado ou se 
encontravam em fase de conclusão  do segundo grau e, devido aos 
excelentes   resultados obtidos desde as primeiras turmas pela 
inserção no mercado dos nossos egressos, a nossa escola  foi 
indicada para abrigar um desses Centros, na área de comércio e 
serviços.  



Desta forma, o então Colégio Comercial Professor Camargo Aranha 
foi transformado em CEI PROFESSOR CAMARGO ARANHA e, em 
1980, transferido para o prédio situado à rua Marcial, 25, no bairro da 
Mooca.   O ensino integrado continuou nas modalidades que oferecia 
até então, formando técnicos em Administração, Contabilidade e 
Secretariado. Coube ao Professor Mário Montoyama, seguido pelo 
Professor Lázaro Antônio do Nascimento, a tarefa de organização 
das dependências do novo prédio ocupado. A prática de Educação 
Física, desde então, passou a ser desenvolvida no Centro 
Educacional da Mooca, visto que não obtivemos de instalações para 
esse fim. 

Em 1981, quando a escola era dirigida pelo professor Antônio 
Lombardi, o Governo Estadual, após estudos que identificaram doze 
escolas técnicas em todo o Estado de São Paulo, com maior 
potencial em termos de resultados e condições materiais, integrou-
nos a autarquia que já abrigava o ensino tecnológico: o Centro 
Estadual de Educação Tecnológica Paula Souza. Essa integração, 
sob a direção do Professor Miguel Russo, imprimiu uma nova 
organização administrativa, aprimorando e remodelando o corpo 
docente, em um regime de contratação pelas regras da CLT e com 
uma carreira de base salarial diversa. 

No período de 1983-86, coube à Professora Vilma de Moraes Lucio 
dirigir a ETE e dar início ao resgate do modelo de excelência do 
ensino oferecido desde a sua origem, implementando um 
acompanhamento pedagógico que aprimorou a verticalização dos 
currículos, com o desenvolvimento de trabalhos de finalização de 
curso que se incorporam à prática pedagógica desde então. 

A direção do Professor João Edison Tamelini Martins, no quadriênio 
1987-90, concretizou a união de esforços comuns arregimentando, 
nas várias áreas, a essência do trabalho por projetos. Foram 
transformadas todas as salas de aula em ambientes especiais, dando 
início à remodelação dos espaços de modo a permitir a multiplicidade 
de técnicas e possibilidades de organização das aulas. 

Com apoio complementar da APM, foi remanejada a Sala de leitura 
para o saguão e, no seu espaço ampliado, foi criado um Auditório. 
Foram também instalados os dois primeiros laboratórios de 
informática, colocando essa ferramenta tecnológica indispensável a 
qualquer profissional à disposição de todos os alunos dos diversos 
cursos. Em 1989, instalou-se a habilitação Técnico em 
Processamento de Dados (hoje Técnico em Informática). 



De 1991 a 1995, a direção do Professor Mario Bombassei Filho 
implementou contatos com o meio empresarial, especialmente no 
ano de 1992, com uma exposição denominada FERENTEC. Este 
diretor foi substituído, ao final de seu mandato, pela Professora 
Terezinha de Jesus Souza Telles que promoveu uma mostra cultural, 
a JUNEFEST, com palestras, filmes e concursos de bandas. 

De 1996 a 1999, ocorreram mudanças com a separação dos cursos 
técnicos e do ensino médio. Coube à Professora Elna Minhoto 
Belotto Gonçalves a tarefa de implementar essas reformas, com 
vistas às novas diretrizes traçadas pelo Centro Paula Souza. O 
Ensino Médio da ETEC, que já se desenvolvia numa abordagem 
multidisciplinar, continuou assegurando aos nossos alunos a prática 
da cidadania, da reflexão e da crítica criteriosa. 

No período de 2000 a 2008, a Professora Marilda Aparecida Simoni 
Britto implementou uma gestão compartilhada e descentralizada, em 
que a participação de todos - direção, professores e funcionários - e 
o trabalho de reorganização pedagógico – administrativo levou a 
excelentes níveis de desempenho coletivo. 

Dando uso pleno aos espaços, foi implantada uma nova habilitação, 
o Técnico em Nutrição e Dietética – área de Saúde, possibilitando 
atendimento à grande demanda por esses profissionais nas 
empresas e comércio de nossa região. Foram construídos 2 
laboratórios para o desenvolvimento das aulas práticas previstas no 
currículo dessa habilitação. 

De 2008 a 2016, a direção da Professora Eliana Martins Fraga, na 
perspectiva de sempre oferecer a melhor formação aos nossos 
alunos, remodelou espaços e colocou novos equipamentos e 
recursos audiovisuais à disposição de professores, alunos e 
funcionários. Novas modalidades foram implementadas na unidade: 
Curso Técnico de Cozinha, Técnico em Eventos, Técnico em 
Finanças além dos Cursos de Técnico em Administração Integrado 
ao Ensino Médio, Técnico em Nutrição Integrado ao Ensino 
Médio, Técnico em Informática Integrado ao ensino Médio e Técnico 
em Contabilidade Integrado ao Ensino Médio e Técnico de Marketing 
integrado ao Médio. Os projetos foram articulados visando ao 
desenvolvimento docente e estão sendo desenvolvidos para 
atingirmos a excelência na qualidade da formação oferecida aos 
nossos alunos. 

Em julho de 2016, ingressou na direção a Professora Márcia Dias, 
que vem aprimorando os processos pedagógicos e administrativos, 
buscando levar mais uma vez o nome desta instituição de ensino à 



excelência, ao cumprimento de sua Missão, à difusão de seus 
valores e princípios.  

Em 2018, nossa escola completou seus 50 anos de existência e para 
festejar tal acontecimento, programou e realizou inúmeras atividades. 
Dentre as várias atividades, o “Projeto Memórias de Camargo” surgiu 
como um projeto inédito nesta unidade, a fim de, registrar a história 
corporativa, social coletiva e individual, a partir de depoimentos de 
testemunhas oculares dessa jornada, como diretores, docentes, 
egressos, funcionários e colaboradores, bem como, toda a sua 
comunidade e registros, ainda, existentes. 

  

Caracterização 

Modalidade 
Modalidade Médio 
 
 
Descrição: 

Ensino Médio 

O Ensino Médio é o curso indispensável a todos os estudantes, pois 
sem ele não se obtém o acesso ao ensino superior e, também, a 
certificação do Ensino Técnico. O curso foi implantado em 1999, 
sendo oferecido no período matutino, das 7:00 às 11:25 horas.  

São cinco aulas diárias, ministradas por uma equipe de professores 
plenamente qualificada e experiente, completando uma carga 
semanal de 25 horas aulas. 

Nossos alunos recebem os livros do programa PNLEM / MEC e 
contam com materiais de apoio didáticos: revistas, jornais e DVDs. 
São contemplados com a merenda seca no horário do intervalo, para 
uma maior disposição para a continuidade dos estudos.  

Nos laboratórios de informática, os alunos têm acesso softwares e a 
internet para o desenvolvimento de pesquisa, atividades, estudos e 
projetos. 

As salas de aula são salas ambiente, equipadas com ventiladores, 
televisores ou projetores multimídias, quadros brancos e 
computadores. Algumas, já estão sendo servidas com alto falantes e 
em pouco tempo, se estenderá a todas. 



Há, também, um laboratório de Ciências bem equipado para o uso 
das disciplinas de Física, Química e Biologia. 

Temos convênios e parcerias com diversas empresas e cursinhos 
que nos enviam material de suporte e oferecem palestras de 
orientação para os vestibulares e empresas que desenvolvem 
projetos voltados para o empreendedorismo e a cidadania, 
contribuindo assim para a formação global do aluno.  

Autorizada a implantação nos termos do Parecer C.E.E. Nº 105/98, 
de 01/04/98, publicado no D.O.E. de 02/04/98 – Poder Executivo, 
Seção I pág. 13. Certificado expedido: Conclusão de Ensino Médio 
com direito a prosseguimento de estudos em nível superior. 

Fundamentação Legal: Lei Federal N° 9394/96, alterada pela Lei 
Federa N°11684/08, Resolução CNE/CEB N° 02/12 e Indicação CEE 
N° 09/00 e 77/08. 

 

  

Modalidade Técnico 
 
 
Descrição: 

Ensino Técnico 

Está completamente superado o enfoque tradicional de 
profissionalização que tratava o ensino técnico como mero 
instrumento de uma política assistencialista para as camadas 
populares, com vistas ao atendimento as demandas do mercado de 
trabalho. 

Hoje não é mais possível conceber apenas uma minoria de 
trabalhadores com domínio de competências de maior complexidade, 
na medida que não há mais a rígida separação entre planejamento e 
execução, principalmente em razão das novas demandas que o 
avanço tecnológico trouxe as organizações empresariais. 

As rápidas e frequentes alterações dos setores produtivos colocam o 
desafio de criar um profissional que desenvolva habilidades que 
propiciem a compreensão global do processo produtivo através da 
apropriação do saber tecnológico e da valorização da cultura do 
trabalho. 

Para serem inseridos no mundo coorporativo competitivo, os 
profissionais devem ter compromisso, iniciativa e valores éticos 
necessários à tomada de decisões com autonomia. 



Cabe, dessa forma, à equipe escolar acolher o jovem ou adulto num 
clima motivador em que o aluno possa de fato aprender e se apropriar 
de instrumentos que o auxiliem em sua realização pessoal e 
profissional. Além de acolher o adolescente que está em plena fase 
de desenvolvimento e formação de sua personalidade, momento no 
qual suas escolhas estão em transição. 

O Ensino Técnico modular na ETEC Prof. Camargo Aranha, ofertado 
no período noturno, tem uma clientela composta por adultos e jovens 
adultos, que já atuam no mercado de trabalho e que procuram uma 
especialização ou uma profissão, que lhes possibilitem a inserção no 
mercado de trabalho, os alunos recebem a merenda seca no horário 
de intervalo, para um melhor desempenho escolar, após um dia de 
inteiro de trabalho e muitas vezes, sem se alimentar corretamente. 

Habilitação Profissional de Técnico em Administração: 

Autorizada a funcionar conforme Portaria DEET de 12/08/71, 
publicada no D.O.E. DE 13/08/71, com a denominação alterada pela 
Resolução C.F.E. nº 01, de 21/02/90. 

Resolução CNE/CEB 4/99 autorizada pela Resolução CNE/CEB 
1/2005, Parecer CNE/CEB n° 11, de 12/06/2008, Resolução 
CNE/CEB n° 03, de 09/07/08, Deliberação CEE 79/2008, das 
indicações CEE 08/2000 e 80/2008. 

Plano de Curso aprovado pela Portaria do Coordenador do Ensino 
Médio e Técnico n°6, de 06/01/2009, publicada no DOE de 
17/01/2009, seção I, página 52. 

Plano de Curso aprovado pela Portaria CETEC - 733, de 10/09/2015, 
publicada no DOE de 11/09/2015, Poder Executivo -seção I, páginas 
52-53. 

Habilitação Profissional de Técnico em Contabilidade 

Implantado no 2° semestre de 2007, com duração de 1 ano e meio, 
dividido em 03 semestres letivos. Plano de Curso aprovado por 
portaria do Coordenador da CETEC de 02/07/2007, publicada no 
DOE de 11/08/2007, seção I, página 26 – Lei Federal n º 9394/96 – 
Resolução CNE/CEB nº 04/99 – Parecer CNE/CEB nº 16/99 – 
Decreto Federal nº 5154/04 – 

Resolução CNE/CEB 4/99 autorizada pela Resolução CNE/CEB 
1/2005, Parecer CNE/CEB n° 11, de 12/06/2008, Resolução 
CNE/CEB n° 03, de 09/07/08, Deliberação CEE 79/2008, das 
indicações CEE 08/200 e 80/2008. 



Plano de Curso aprovado pela Portaria do Coordenador do Ensino 
Médio e Técnico n°6, de 06/01/2009, publicada no DOE de 
17/01/2009, seção I, página 52. 

Plano de Curso aprovado pela Portaria CETEC – 733, de 10/09/2015, 
publicada no DOE de 11/09/2015, Poder executivo - seção I, página 
52-53. 

Habilitação Profissional de Técnico em Cozinha  

Implantado no 1° semestre de 2010 na escola, com duração de 1 ano 
e meio, dividido em 03 semestres letivos.  Sendo o Plano de curso 
aprovado pelo Coordenador de Ensino Médio e Técnico, no uso de 
suas atribuições, com fundamento na Resolução SE n.º 78, de 
07/11/2008, e nos termos da Lei Federal 9394/96, Decreto Federal 
n.º 5154/04, Resolução CNE/CEB 4/99 atualizada pela Resolução 
CNE/CEB 1/2005, Parecer CNE/CEB n.º 11, de 12/06/2008, 
Resolução CNE/CEB n.º 03, de 09/07/08, Deliberação CEE 79/2008, 
das Indicações CEE 08/2000 e 80/2008 e, à vista do Parecer da 
Supervisão Educacional, expede a presente Portaria: 

Artigo 1º - Fica aprovado, nos termos do item 14.5 da Indicação CEE 
8/2000 e artigo 9º da Deliberação CEE n. º 79/2008, o Plano de Curso 
do Eixo Tecnológico “Hospitalidade e Lazer”, da seguinte Habilitação 
Profissional Técnica de Nível Médio: TÉCNICO EM COZINHA, 
incluindo as Qualificações Técnicas de Nível Médio de AUXILIAR DE 
COZINHA e de ASSISTENTE DE SERVIÇOS GASTRONÔMICOS. 

Artigo 2º - O curso referido no artigo anterior está autorizado a ser 
implantado na Rede de Escolas do Centro Estadual de Educação 
Tecnológica Paula Souza, a partir de 06/01/2009. 

Artigo 3º - Esta portaria entrará em vigor na data de sua publicação, 
retroagindo seus efeitos a 06/01/2009. 

Plano de Curso aprovado pela Portaria CETEC – 758, de 10/09/2015, 
publicada no DOE de 11/09/2015, Poder Executivo - seção I, página 
54. 

Habilitação Profissional de Técnico em Desenvolvimento de 
Sistemas 

O Curso foi iniciado na unidade escolar no 2º semestre de 2018, com 
duração de 1 ano e meio, dividido em 03 semestres letivos. Sendo o 
curso aprovado pela Coordenadoria do Ensino Médio e Técnico, com 
base na 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, alterado pelo Decreto nº 8.268, de 18-6-2014. Plano de 
Curso aprovado pela Portaria CETEC – 1362, de 5-3-2018, publicada 
no Diário Oficial de 6-3-2018 – Poder Executivo – Seção I – página 
77. 

Habilitação Profissional de Técnico em Eventos   

O Curso foi iniciado na unidade escolar no X semestre de 2oXX, com 
duração de 1 ano e meio, dividido em 03 semestres letivos. Em 2019, 
passou a ter 02 semestres letivos, conforme o novo plano de curso. 
Sendo o curso aprovado pela Coordenadoria do Ensino Médio e 
Técnico, com base na Lei Federal n°9394, de 20/12/1996, Resolução 
SE n°78, de 07/11/2008, Resolução CNE/CEB n°4 de 6/6/2012 e 
Resolução n°6, de 20/09/2012, Decreto Federal n°5154, de 
23/07/2014, Indicação CEE 8/2000. 

Plano de Curso aprovado pela Portaria CETEC – 758, de 10/09/2015, 
publicada no DOE de 11/09/2015, Poder executivo - seção I, página 
54. 

Habilitação Profissional de Técnico em Finanças 

Implantado no 1° semestre de 2013, com duração de 1 ano e meio, 
dividido em 03 semestres letivos. Sendo o curso aprovado pela 
Coordenadoria do Ensino Médio e Técnico, no uso de suas 
atribuições, com base na Lei Federal n. º 9394, de 20-12-1996; 
Resolução CNE/CEB n. º 1, de 5-12-2014; Resolução CNE/CEB n. º 
6, de 20-9-2012; Resolução SE n. º 78, de 7-11-2008; Decreto 
Federal n. º 5154, de 23-7-2004, alterado pelo Decreto nº 8.268, de 
18-6-2014. Plano de Curso aprovado pela Portaria CETEC – 733, de 
10-9-2015, publicada no Diário Oficial de 11-9-2015 – Poder 
Executivo – Seção I – páginas 52-53. 

Habilitação Profissional de Técnico em Informática 

Autorizada a funcionar com duração de 3 anos em currículo integrado 
ao Ensino Médio, no ano de 2014 conforme Parecer C.E.E. nº 
1.643/87, publicado no D.O.E.  de 06/11/87. Autorizada a adequação 
a partir de 1998 conforme Parecer C.E.E. nº 168/98, de 29/04/98, 
publicado no D.O.E.  de 01/05/98 – Poder Executivo, Seção I, pág. 
12. Resolução CNE/CEB 4/99 autorizada pela Resolução CNE/CEB 
1/2005, Parecer CNE/CEB n° 11, de 12/06/2008, Resolução 
CNE/CEB n° 03, de 09/07/08, Deliberação CEE 79/2008, das 
indicações CEE 08/200 e 80/2008. Plano de Curso aprovado pela 
Portaria do Coordenador do Ensino Médio e Técnico n° 1, de 
06/01/2009, publicada no DOE de 17/01/2009, seção I, página 52. 



Plano de Curso aprovado pela Portaria CETEC – 738, 10/09/2015, 
publicada no DOE de 11/09/2015, Poder Executivo seção I, página 
53. 

Habilitação Profissional de Técnico em Nutrição e Dietética   

O curso passou a ser oferecido na escola em 2002, através da 
Resolução CNE/CEB 4/99 autorizada pela Resolução CNE/CEB 
1/2005, Parecer CNE/CEB n° 11, de 12/06/2008, Resolução 
CNE/CEB n° 03, de 09/07/08, Deliberação CEE 79/2008, das 
indicações CEE 08/200 e 80/2008. 

Plano de Curso aprovado pela Portaria do Coordenador do Ensino 
Médio e Técnico n° 2, de 05/01/2009, publicada no DOE de 
13/01/2009, seção I, página 33. 

Plano de Curso aprovado pela Portaria CETEC – 724, de 10/09/2015, 
publicada no DOE de 11/09/2015, Poder executivo - seção I, página 
52. 

MEDIOTEC 

O Centro Paula Souza participa de ações do Programa Nacional de 
Acesso ao Ensino Técnico e Emprego (Pronatec), por meio 
do MEDIOTEC. Nesse 1º semestre de 2019, temos uma turma no 
terceiro módulo do curso Técnico de Nutrição e Dietética e já temos 
demanda, para os cursos de Administração, Contabilidade e, 
novamente, Nutrição e Dietética, com previsão de início no 2º 
semestre. 

Com esta parceria, são ofertadas vagas no período vespertino, para 
alunos matriculados a partir da 2ª série do Ensino Médio da Rede 
Pública de Ensino. Está previsto no programa uma Bolsa Formação 
como auxílio para alimentação e transporte, no valor máximo de 
R$350,00 mensais, calculados de acordo com a frequência do aluno 
no curso técnico.  

 

Modalidade Integrado 
 
 
Descrição: 

Integrado 

A ETEC Professor Camargo Aranha possui cinco habilitações de 
Ensino Técnico Integrado ao Médio (ETIMs), sendo elas: 
Administração, Contabilidade, Informática, Marketing e Nutrição e 
Dietética e três habilitações de Ensino Médio com Habilitação 



Técnica (MTEC), sendo elas: em Cozinha, em Desenvolvimento de 
Sistemas e em Marketing. 

Essas modalidades de ensino permitem que ao final do período de 3 
anos, o jovem adolescente possua as certificações do ensino médio 
e do técnico, o que possibilita ao jovem a entrada no mercado de 
trabalho e aumento de chances no campo de atuação. 

Nessas modalidades, os alunos de ETEC cursam suas disciplinas 
nos períodos matutino e vespertino, compreendendo os conteúdos 
técnicos e a formação do ensino médio. 

Habilitação Profissional de Técnico em Administração Integrado 
ao Ensino Médio 

Implantado no 1 semestre de 2011, com duração de 3 anos, com 
fundamento na Resolução SE n.º 78, de 07/11/2008, e nos termos da 
Lei Federal 9394/96, Decreto Federal n.º 5154/04, Resolução 
CNE/CEB 4/99 atualizada pela Resolução CNE/CEB 1/2005, 
Resolução CNE/CEB 3/98, Resolução CNE/CEB 4/2010, Parecer 
CNE/CEB n.º 11, de 12-6-2008, Resolução CNE/CEB n.º 03, de 9-7-
2008, Deliberação CEE 79/2008, das Indicações CEE 08/2000 e 
80/2008 e, à vista do Parecer da Supervisão Educacional, expede a 
presente Portaria: 

Artigo 1º – Fica aprovado, nos termos do item 14.5 da Indicação 
CEE 8/2000 e artigo 9º da Deliberação CEE nº 79/2008, o Plano de 
Curso do Eixo Tecnológico “Gestão e Negócios” da seguinte 
Habilitação Profissional Técnica de Nível Médio: Técnico em 
Administração Integrado ao Ensino Médio, incluindo a Qualificação 
Técnica de Nível Médio de Assistente Administrativo. 

Artigo 2º – O curso referido no artigo anterior está autorizado a ser 
implantado na Rede de Escolas do Centro Estadual de Educação 
Tecnológica Paula Souza, a partir de 14-10- 2010. 

Artigo 3º – Esta portaria entrará em vigor na data de sua publicação, 
retroagindo seus efeitos a 14-10-2010.Publicada no D.O.E. de 16-10-
2010, seção I, página 52. 

Plano de curso aprovado pela Portaria CETEC – 134, de 04/10/2012, 
publicada no Diário oficial de 05/10/2012- Poder Executivo – Secção 
I – página 38. 

Plano de Curso aprovado pela portaria CETEC – 735, de 10/09/2015, 
publicada no Diário Oficial de 11/09/2015, Poder Executivo – seção 
I, página 53. 



Habilitação Profissional de Técnico em Contabilidade Integrado 
ao Ensino Médio 

Implantado na escola no ano de 2014, com três anos de duração, 
orientado pela Resolução SE n.º 78, de 7-11-2008, Lei Federal n.º 
9394/96, Decreto Federal n.º 5154/2004, Parecer CNE/CEB n.º 
39/2004, Lei Federal n.º 11741/2008, Resolução CNE/CEB n.º 6, de 
20-9-2012, Resolução CNE/CEB n.º 2, de 30-1-2012, Resolução 
CNE/CEB n.º 4, de 13-7-2010, Parecer CNE/CEB n.º 5, de 4-5-2011, 
Parecer CNE/CEB n.º 11, de 12-6-2008, Resolução CNE/CEB n.º 3, 
de 9-7-2008, alterada pela Resolução CNE/CEB n.º 4, de 6-6-2012, 
Deliberação CEE n.º 105/2011, das Indicações CEE n.º 8/2000 e n.º 
108/2011. 

Plano de Curso aprovado pela Portaria CETEC – 735, de 10/09/2015, 
publicada no Diário Oficial de 11/09/2015 – Poder Executivo – Seção 
I – página 53. 

Plano de Curso aprovado pela portaria CETEC – 797, de 10/11/2015, 
publicada no Diário Oficial de 11/11/2015 – Poder executivo – Seção 
I – página 65 

-Habilitação Profissional de Técnico em Informática Integrado ao 
Ensino Médio 

Implantado na escola em 2014, com base na Resolução SE n.º 78, 
de 7-11-2008, Lei Federal n.º 9394/96, Decreto Federal n.º 
5154/2004, Parecer CNE/CEB n.º 39/2004, Lei Federal n.º 
11741/2008, Resolução CNE/CEB n.º 6, de 20-9-2012, Resolução 
CNE/CEB n.º 2, de 30-1-2012, Resolução CNE/CEB n.º 4, de 13-7-
2010, Parecer CNE/CEB n.º 5, de 4-5-2011, Parecer CNE/CEB n.º 
11, de 12-6-2008, Resolução CNE/CEB n.º 3, de 9-7-2008, alterada 
pela Resolução CNE/CEB n.º 4, de 6-6-2012, Deliberação CEE n.º 
105/2011, das Indicações CEE n.º 8/2000 e n.º 108/2011. 

Plano de Curso aprovado pela Portaria CETEC – 139, de 4-10-2012, 
publicada no Diário Oficial de 5-10-2012 – Poder Executivo – Seção 
I – página 38 

Plano de Curso aprovado pela Portaria CETEC – 739, de 10/09/2015, 
publicada no Diário Oficial de 11/09/2015 – Poder Executivo – Seção 
I – página 53. 

Habilitação Profissional de Técnico em Nutrição e Dietética 
Integrado ao Ensino Médio 

Implantado em 2013, com três anos de duração, com fundamento na 
Resolução SE n.º 78, de 07/11/2008, e nos termos da Lei Federal 



9394/96, Decreto Federal n.º 5154/04, Parecer CNE/CEB 39/2004, 
Resolução CNE/CEB 4/99 atualizada pela Resolução CNE/CEB 
1/2005, Resolução CNE/CEB 03/98, Resolução CNE/CEB 04/2010, 
Parecer CNE/CEB n.º 11, de 12/06/2008, Resolução CNE/CEB n.º 
03, de 09/07/08, Deliberação CEE 105/2011, das Indicações CEE 
08/2000 e 108/2011 e, à vista do Parecer da Supervisão Educacional, 
expede a presente Portaria: 

Artigo 1º - Fica aprovado, nos termos da Deliberação CEE n. º 
105/2011 e do item 14.5 da Indicação CEE 08/2000, o Plano de 
Curso do Eixo Tecnológico "Ambiente, Saúde e Segurança", da 
seguinte Habilitação Profissional Técnica de Nível Médio: 

a) Técnico em Nutrição e Dietética Integrado ao Ensino Médio, 
incluindo as Qualificações Técnicas de Nível Médio de Agente 
Comunitário para Saúde Alimentar e de Assistente de Produtos e 
Serviços de Alimentação. 

Artigo 2º - O curso referido no artigo anterior está autorizado a ser 
implantado na Rede de Escolas do Centro Estadual de Educação 
Tecnológica Paula Souza, a partir de 17-5-2011. 

Plano de Curso aprovado pela Portaria CETEC – 725, de 10/09/2015, 
publicada no Diário Oficial de 11/09/2015 – Poder Executivo – Seção 
I – página 52.  

Habilitação Profissional de Técnico em Marketing Integrado ao 
Ensino Médio 

Implantado em 2016 na unidade escolar, com fundamento na 
Resolução SE n.º 78, de 7-11-2008, e nos termos da Lei Federal n.º 
9394/96, Decreto Federal n.º 5154/2004, Parecer CNE/CEB n.º 
39/2004, Lei Federal n.º 11741/2008, Resolução CNE/CEB n.º 6, de 
20-9-2012, Resolução CNE/CEB n.º 2, de 30-1- 2012, Resolução 
CNE/CEB n.º 4, de 13-7-2010, Parecer CNE/ CEB n.º 5, de 4-5-2011, 
Parecer CNE/CEB n.º 11, de 12-6- 2008, Resolução CNE/CEB n.º 3, 
de 9-7-2008, alterada pela Resolução CNE/CEB n.º 4, de 6-6-2012, 
Deliberação CEE n.º 105/2011, das Indicações CEE n.º 8/2000 e n.º 
108/2011 e, à vista do Parecer da Supervisão Educacional, expede 
a presente Portaria: 

Artigo 1º - Fica aprovado, nos termos da Deliberação CEE n. º 
105/2011 e do item 14.5 da Indicação CEE n. º 08/2000, o Plano de 
Curso do Eixo Tecnológico “Gestão e Negócios”, da seguinte 
Habilitação Profissional Técnica de Nível Médio: 



a) Técnico em Marketing Integrado ao Ensino Médio, incluindo a 
Qualificação Técnica de Nível Médio de Assistente de Vendas. 

Artigo 2º - O curso referido no artigo anterior está autorizado a ser 
implantado na Rede de Escolas do Centro Estadual de Educação 
Tecnológica Paula Souza, a partir de 4-10- 2012. 

Artigo 3º - Esta portaria entrará em vigor na data de sua publicação 

Plano de Curso aprovado pela Portaria CETEC –735, de 10/09/2015, 
publicada no Diário Oficial de 11/09/2015 – Poder Executivo – Seção 
I – página 53 

Ensino Médio Com Habilitação Profissional – MTEC 

Os cursos foram implantados na Unidade Escolar no ano de 2019, 
que deixou de oferecer os cursos integrados de Informática e de 
Marketing e passou a oferecer o MTEC em Desenvolvimento de 
Sistemas e em Marketing e, também, o MTEC de Cozinha. 

MTEC em Cozinha 

Com base na Lei nº 9.394, de 20-12-1996; Lei nº 13.415, de 16-2-
2017; Resolução CNE/CEB nº 1, de 5-12-2014; Resolução CNE/CEB 
nº 6, de 20-9-2012; Resolução CNE/CEB nº 4, de 13-7-2010; 
Resolução SE nº 78, de 7-11-2008; Decreto nº 5154, de 23-7-2004; 
Decreto nº 8.268, de 18-6-2014. 

Plano de Curso aprovado pela Portaria CETEC – 1340, de 17-11-
2017, publicada no Diário Oficial de 18-11-2017 – Poder Executivo – 
Seção I – página 42. 

MTEC em Desenvolvimento de Sistemas 

Com base na Lei nº 9.394, de 20-12-1996; Lei nº 13.415, de 16-2-
2017; Resolução CNE/CEB nº 1, de 5-12-2014; Resolução CNE/CEB 
nº 6, de 20-9-2012; Resolução CNE/CEB nº 4, de 13-7-2010; 
Resolução SE nº 78, de 7-11-2008; Decreto nº 5154, de 23-7-2004; 
Decreto nº 8.268, de 18-6-2014. 

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. 

MTEC em Marketing 

Com base Lei nº 9.394, de 20-12-1996; Lei nº 13.415, de 16-2-2017; 
Resolução CNE/CEB nº 1, de 5-12-2014; Resolução CNE/CEB nº 6, 
de 20-9-2012; Resolução CNE/CEB nº 4, de 13-7-2010; Resolução 



SE nº 78, de 7-11-2008; Decreto nº 5154, de 23-7-2004; Decreto nº 
8.268, de 18-6-2014. 

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. 

 

 

 

Agrupamento Discente 

Exibir todos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Habilitação Turno Classes Alunos 

Administração Noite 1 39 

Administração Noite 1 33 

Administração Noite 1 34 

Administração (Etim) Integral 1 39 

Administração (Etim) Integral 1 38 

Administração (Etim) Integral 1 40 

Contabilidade Noite 1 34 

Contabilidade Noite 1 23 

Contabilidade (Etim) Integral 1 39 

Contabilidade (Etim) Integral 1 37 

Contabilidade (Etim) Integral 1 34 

Cozinha Noite 1 33 

Desenvolvimento de Sistemas Noite 1 35 

Desenvolvimento de Sistemas Noite 1 40 

Ensino Médio Manhã 2 80 

Ensino Médio Manhã 2 80 

Ensino Médio Manhã 2 79 
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EXEMPLO: 

 

Semestre 

Semestre 1 
Série 
1 
Habilitação 
Administração 
Turno 
Noite 
Módulo 
4 
Qtd. Classes 
1 
Qtd. Alunos 
39 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nutrição e Dietética (Etim) Integral 1 34 

Nutrição e Dietética (mediotec) Tarde 1 17 
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Classes Descentralizadas 
 

 

Localização 

 

 

 

Política de Recursos Humanos 
 

 

Administrativo 

Nome 

Adriana Oliveira de Santana 

Cleusa Aparecida da Silva 

Cristina S. S. de Carvalho 

Euclides Cardoso de Sousa 

Fabio Antonio Stoppa 

Frederico Ribeiro Meneguetti 

Helena Teixeira da Silva 

Igor Nunes Fraga 

João Batista de Oliveira 
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Nome 

Karen Almeida 

Lourival de Araujo 

Luana Makiya Yamashiro 

Manoel Carlos Morales 

Maria Aparecida Siqueira 

Maria da Glória P. C. Pereira  

Monica da Silva Dias 

Roseli Dias dos Santos 

Rosemary Suba Da Silva 

Severino Fernandes S. Filho 

Silvia de Abreu 

Tauana Farias 

Valdete Alves Souza 

Vicente Costa Filho 

Walter Piemonte 
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EXEMPLO 
Nome 
Adriana Oliveira de Santana 
Atividades 
Contas a pagar e a receber, pagamentos diversos e compras de materiais. 
 

Política de Recursos Humanos 
 

Auxiliar de Docentes 

Nome 

Cleide Souza Penteado 

Érica Ciola de Araújo 

Miriam Fátima dos Reis 

 
 
EXEMPLO 
Nome 
Cleide Souza Penteado 
Atividades 
Auxilia à Diretora de Serviços (documentação, processos entre outros serviços 
administrativos) e a área de TI, organizando os laboratórios de informática para as 
aulas. 
 

Política de Recursos Humanos 
Estagiário 

Nome 

Igor Juvencio da Silva Pestana 

Nome 
Igor Juvencio da Silva Pestana 
Atividades 
Estagiário de auxiliar administrativo está locado junto a Secretaria Acadêmica. 
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Política de Recursos Humanos 
 

 

Docente 

Nome 

Adriana Carnevalli Rinaldi Ferrari 

Akiyo Tamura Melo Freire 

Aletéia Vanessa Moreira Souto 

Alex Honório Lima 

Alexandre Ambrogi 

Alexandre Ferreira de Almeida  

Allan Vidal de Negreiros 

Amanda José P. do Nascimento 

Ana Paula Patrocínio 

André Luiz Ferreira Lima 

André Souza Maia 

Ângela Sanches Vilela 

Antonio Henrique A Gomes 
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Nome 

Bruna Aline Scaramboni 

Bruno Cano 

Carla Keiko Mochiziki Ishiazaka 

Carlos Diego Moreno 

Carolina Viegas Seman Cuflat Toledo 

Celso Luiz Lucas 

Cinthia Auricchio de Araujo 

Cristiano do Prado Bombonati  

Dagmar Ferreira 

Daniela Fernandes de Souza  

Danielle Blanquez Massa 

Davi Vilar 

David Ferreira Afonso 

Deise Regina Carrega Santos  

Denise Almeida Nicolau 
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Nome 

Denise Cussioli 

Dinalva Cristina Alessi 

Edson Bolsoni de camargo 

Eduardo da Silva Matos 

Eliana Martins Fraga 

Eliana Siegmund 

Eliezer de Araujo 

Elisabete Carolina Tenório Ricardo Pereira 

Elizabeth Meneghelli Sanches Izar 

Fábio Levi Quintino 

Fátima Gabriela Soeiro Mazzo Solha 

Felipe Silva Avelino 

Flávia Aparecida Machado Cordeiro 

Fúlvia A. D. Napolitano 

Gabriel P. de G. Alves 
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Nome 

Gaiza Camerina Pereira Nunes dos Santos. 

George S. de Oliveira 

Giliard Souza Ribeiro 

Gilson Rede 

Gláucia G Fernandes 

Hudson Alves Garcia 

Igor Fernando de Oliveira 

Ivete Regina vieira Torres 

João Edison Tamelini Martins  

João Paulo Teixeira de Siles 

José Alves Campos 

José Luiz Thomaz 

Josué de Oliveira 

Juarez Brandão Souza Junior 

Lais Soares Siles 
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Nome 

Lara Cristina Dable 

Laura M. J. Laganá 

Leandro Barboza de Souza  

Lucas Evangelista Santos de São Julião 

Luigi Rea 

Luis Carlos Barbosa Borges 

Luis Carlos Cocito 

Luiz Felipe Mendes de Oliveira  

Maiza Telles Menezes Corrêa  

Marcela Leite do Nascimento 

Marcelo P Brotti 

Marcia Dias 

Marcio Bergamin 

Marcos A. Monteiro 

Maria Carolina de Andrade José 
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Nome 

Maria de Lourdes Boullon Fuentes 

Maria Edith Guilhoto Cabral Lamonica 

Marilene Alves Viana 

Marina Favalli 

Marinez Lúcio Ros Sotto 

Milton Tamarosi Salvador 

Mirna Câmara Perillo 

Mônica de Fátima Granero Barrios 

Mônica Dias Martins 

Moysés Brito Filho 

Murillo Tadeu Pangrazi Costa  

Patrícia Torelli Santos Arimura 

Paulo César Pereira 

Regina Celia Branco da Fonseca 

Regina Célia Pichuru Ramos  
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Nome 

Regina do Amaral 

Reinaldo Nascimento Lucchesi  

Ricardo Faria Palhares 

Ricardo Freire 

Ricardo Herrera 

Ricardo Shigueru 

Rita de Cássia Michelini 

Robson Marinho de Britto 

Rodineha Candido de Souza  

Rosangela Nardo 

Rosangela Sofiste Teodoro 

Ruth do Carmo 

Ruth Yamada 

Sandra Regina da Silva Oliveira 

Selma Ricoboni 
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Nome 

Sibele Biondi Foltran 

Sonia Rita K. Longo 

Stephani Filgueiras Mashki 

Suelen Feitoza Silva 

Tahnee Yarian Baer 

Talita Mora Gonçalves Fernandes  

Tiago de Souza Pedroso 

Valdeci Benedito Mangianelli  

Vanderson Araújo de Lima 

Vanessa Alves Vieira Lazaro 

Vanessa Araujo Gomes Giron  

Vania Aparecida Merote Guelere 

Vladimir Bueno da Silva Junior 

Walter Shuiti Kussano 

Wanderson Francisco Pereira 
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Nome 

Zulmira Carvalheiro 

 
 
 
Exemplo: 

Nome 
Adriana Carnevalli Rinaldi Ferrari 
Atividades 
Professora do curso de Nutrição e Dietética. Ministra aulas, desenvolve projetos 
em sua área de domínio, tem bom relacionamento com os alunos e atende as 
questões legais de seu contrato de trabalho. 
 

Política de Recursos Humanos 
 

 

Outros 

Nome 

Ailton Tereira Junior 

Ana Lucia de Jesus Luiz 

Denis Ricardo Eloy Gonçalves 

Denis Willian Rodrigues 

Fabio Junior Barbosa dos Santos 

Flávio S. Santos 

Jenefer Maria Barbosa 

Maria Lucilene dos Santos 

javascript:AbrirPopup(%22/phpys/custom/plano/humano/editar.js/2266649e-a380-4e08-b267-ec76b58598d5_13_012_1_105%22)
javascript:AbrirPopup(%22/phpys/custom/plano/humano/editar.js/d5445137-2800-d87a-f1b2-8fd4aef23581%22)
javascript:AbrirPopup(%22/phpys/custom/plano/humano/editar.js/2391833a-6438-acae-0d5a-4f4d87bb50c6%22)
javascript:AbrirPopup(%22/phpys/custom/plano/humano/editar.js/9b9d95d1-3fbe-90cc-556e-22488f5c8f41%22)
javascript:AbrirPopup(%22/phpys/custom/plano/humano/editar.js/05c369cf-f790-83a3-0c1e-0bc1296608f6%22)
javascript:AbrirPopup(%22/phpys/custom/plano/humano/editar.js/c67d8f8a-a35f-8305-6310-6c420282d95c%22)
javascript:AbrirPopup(%22/phpys/custom/plano/humano/editar.js/5d677658-abbc-592e-ff78-21058382ce13%22)
javascript:AbrirPopup(%22/phpys/custom/plano/humano/editar.js/a6a650bb-7c56-d047-6fff-34a7d79c918e%22)
javascript:AbrirPopup(%22/phpys/custom/plano/humano/editar.js/06d248e8-9357-77b1-fc2d-294d512f70ad%22)


Nome 

Nivailton dos Santos Araujo 

Patricia Glaucia Ferreira de Amorim 

Ricardo Nogueira Braga 

Silvia Regina Thomas do Nascimento 

Tacia Carolina Constante Santiago 

Exemplo 

Nome 
Ailton Tereira Junior 
Atividades 
Terceirizado - Limpeza. Auxilia na limpeza das dependências escolares:- Manter 
os cestos isentos de detritos, condicionando-os em local indicado pela contratante; 
- Remover o pó das mesas, telefones, armários, arquivos, prateleiras, peitoris, 
caixilhos das janelas, bem como dos demais móveis existentes, inclusive 
aparelhos elétricos, extintores e incêndio, etc.; -Utilizar apenas pano úmido, com a 
finalidade de evitar uso desnecessários de aditivos e detergentes para a limpeza 
dos móveis e eliminar o uso de “lustra móveis” e fazer a limpeza de bocais (e 
outras partes manuseadas) com produtos potencialmente alergênicos; - Limpar 
espelhos e pisos dos sanitários com pano e desinfetante, 03 (três) vezes ao dia, 
realizando a remoção de sujidades e outros contaminantes, mantendo-os em 
adequadas condições de higienização durante todo o horário previsto de uso; - 
Lavar as bacias dos assentos e pias com desinfetante, 03 (três) vezes ao dia, 
mantendo-os em adequadas condições de higienização durante todo o horário 
previsto de uso; - Passar pano úmido e polir os pisos, mármores, cerâmica e 
similares; - Varrer pisos removendo os detritos, acondicionando-os 
apropriadamente e retirando-os para local indicado pela contratante; - Limpar os 
balcões que estejam desocupados, com saneante dos sanitários desinfetante; - 
Limpar as mesas com tampo de fórmica, com saneante dos sanitários 
desinfetante; - Executar demais serviços considerados necessários à frequência 
diária. 
 

 

Recursos Físicos 
 

 

1° andar 
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Sala Área Localização 

Portaria 4 m2 1° andar 

Refeitório de funcionários 49 m2 1° andar 

Sala de orientação à saúde (enfermaria) 10m2 1° andar 

Vestiários 12m2 1° andar 

 

 

Recursos Físicos 
 

1° andar 

 

 

 

Recursos Físicos 
 

 

2° andar 

Sala Área Localização 

Departamento de compras 5 m2 2° andar 

Departamento de pessoal 18m2 2° andar 

 

Sala Área Localização 

Diretoria de serviços acadêmicos 80 m2 1° andar 



Recursos Físicos 
 
 
2° andar 

 

Sala Área Localização 

Coordenação pedagógica 6 m2 2° andar 

Diretoria de serviços administrativos 6 m2 2° andar 

Laboratórios de informática 49m2 2° andar 

Laboratórios de internet 49m2 2° andar 

Orientação educacional 30m2 2° andar 

Sala da direção e secretaria da direção. 25m2 2° andar 

Sala de reuniões 25 m2 2° andar 

Sala dos professores 100 m2 2° andar 

Salas de coordenações 40m2 2° andar 

 

Recursos Físicos 
 
 
2° e 3° andares 

 



Sala Área Localização 

23 Salas de aula 49m2 2° e 3° andares 

 

 

 

 

Sala Área Localização 

23 Salas de aula 49m2 2° e 3° andares 

 

 

Recursos Físicos 
 
 
3° andar 

 

Recursos Físicos 
 
 
3° andar 

Sala Área Localização 

Almoxarifado 20m2 3° andar 

Auditório 120 m2 3° andar 

Espaço da Copiadora 6 m2 3° andar 

Sala de treinamento 20 m2 3° andar 



Sala Área Localização 

Gráfica 25 m2 3° andar 

Sala de atendimento 20 m2 3° andar 

Térreo 

Sala Área Localização 

Anexo 70m² Térreo 

Arquivo morto 10m2 Térreo 

Laboratório de ciências 58 m2 Térreo 

Laboratório de montagem e manutenção de microcomputadores 35 m2 Térreo 

Laboratórios de nutrição 180m2 Térreo 

Pátio 200m2 Térreo 

Refeitório Adaptado 49 m2 Térreo 

Refeitório de alunos 30 m2 Térreo 

 

 
 

 

 

 
Qualquer dúvida entrar em contato utilize o botão Suporte na margem superior 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Recursos MATERIAIS 



 

 

Quantidade Departamento 

1 Computador e 2 monitores 1 Auditório 

Aparelho de fax 1 Departamento de Compras 

Aparelho de fax 1 Direção 

Aparelhos Multimídias 10 Sala de Aula 

Ar condicionado 6 Auditório 

Ar condicionado 1 Direção 

Calculadoras HP 15 Gráfica/Almoxarifado 

Canhões de luz 11 Auditório 

Computador 3 Diretoria de Serviços 

Computador 1 Gráfica/Almoxarifado 

Computador 10 Biblioteca 

Computador 2 Direção 

Computador 4 Departamento de Pessoal 

Computador 203 Laboratório de Informática 

Computador 8 Coordenação 

Computador 22 Sala de Aula 

Computador 4 Sala dos Professores 



Computador 6 Secretaria 

Data show 1 Auditório 

DVD 3 Auditório 

Fogões industriais 4 Laboratórios de Cozinha e Nutrição 

Fornos Elétricos de Pizza 2 Laboratórios de Cozinha e Nutrição 

Fragmentadora de papel 1 Gráfica/Almoxarifado 

Fritadeira Elétrica 1 Laboratórios de Cozinha e Nutrição 

Impressora 1 Gráfica/Almoxarifado 

Impressora 4 Departamento de Pessoal 

Impressora 2 Biblioteca 

Impressora 2 Diretoria de Serviços 

Impressora 4 Secretaria 

Impressora 4 Coordenação 

Impressora 1 Departamento de Compras 

Impressora Multifuncional 1 Direção 

Macas 2 Ambulatório 



 
 
 

 

Máquina fotográfica 1 Gráfica/Almoxarifado 

Mini estúdio (áudio/vídeo/som) 1 Auditório 

Notebook 23 sala de aula 

Piano 1 Auditório 

Telefone 1 Gráfica/Almoxarifado 

Telefone 2 Departamento de Pessoal 

Telefone 1 Portaria 

Telefone 1 Departamento de Compras 

Telefone 1 Biblioteca 

Telefone 5 Secretaria 

Telefone 2 Diretoria de Serviços 

Telefone 4 Coordenação 

Telefone 2 Direção 

TV 22 Sala de Aula 

Tv 1 Sala de Convivência 



Recursos Materiais 
 
 
Ver todos os departamentos 

Equipamento Quantidade Departamento 

Macas 2 Ambulatório 

 

Recursos Materiais 
 
 
Ver todos os departamentos 

Equipamento Quantidade Departamento 

1 Computador e 2 monitores 1 Auditório 

Ar condicionado 6 Auditório 

Canhões de luz 11 Auditório 

Data show 1 Auditório 

DVD 3 Auditório 

Mini estúdio (áudio/vídeo/som) 1 Auditório 

Piano 1 Auditório 

 

 

 

Recursos Materiais 



 
 
Ver todos os departamentos 

Equipamento Quantidade Departamento 

Computador 10 Biblioteca 

Impressora 2 Biblioteca 

Telefone 1 Biblioteca 

 

 

Recursos Materiais 
 
 
Ver todos os departamentos 

Equipamento Quantidade Departamento 

Computador 8 Coordenação 

Impressora 4 Coordenação 

Telefone 4 Coordenação 

 

 

Recursos Materiais 
 
 

Equipamento Quantidade Departamento 

Aparelho de fax 1 Departamento de Compras 



Ver todos os departamentos 

 

 

Recursos Materiais 
 
 
Ver todos os departamentos 

Equipamento Quantidade Departamento 

Computador 4 Departamento de Pessoal 

Impressora 4 Departamento de Pessoal 

Telefone 2 Departamento de Pessoal 

 

 

Recursos Materiais 
 
 
Ver todos os departamentos 

Equipamento Quantidade Departamento 

Computador 3 Diretoria de Serviços 

Impressora 2 Diretoria de Serviços 

Telefone 2 Diretoria de Serviços 

 

Impressora 1 Departamento de Compras 

Telefone 1 Departamento de Compras 



Recursos Materiais 
 
 
Ver todos os departamentos 

Equipamento Quantidade Departamento 

Aparelho de fax 1 Direção 

Ar condicionado 1 Direção 

Computador 2 Direção 

Impressora Multifuncional 1 Direção 

Telefone 2 Direção 

 

 

Recursos Materiais 
 
 
Ver todos os departamentos 

 

 

Equipamento 

Quantidade Departamento 

Calculadoras HP 15 Gráfica/Almoxarifado 

Computador 1 Gráfica/Almoxarifado 

Fragmentadora de papel 1 Gráfica/Almoxarifado 



 

 

Equipamento 

Quantidade Departamento 

Impressora 1 Gráfica/Almoxarifado 

Máquina fotográfica 1 Gráfica/Almoxarifado 

Telefone 1 Gráfica/Almoxarifado 

 

 

Recursos Materiais 
 
 
Ver todos os departamentos 

Equipamento Quantidade Departamento 

Computador 203 Laboratório de Informática 

 

 

Recursos Materiais 
 
 
Ver todos os departamentos 

Equipamento Quantidade Departamento 

Fogões industriais 4 Laboratórios de Cozinha e Nutrição 

Fornos Elétricos de Pizza 2 Laboratórios de Cozinha e Nutrição 



Equipamento Quantidade Departamento 

Fritadeira Elétrica 1 Laboratórios de Cozinha e Nutrição 

 

 

Recursos Materiais 
 
 
Ver todos os departamentos 

Equipamento Quantidade Departamento 

Telefone 1 Portaria 

 

Recursos Materiais 
 
 
Ver todos os departamentos 

Equipamento Quantidade Departamento 

Aparelhos Multimídias 10 Sala de Aula 

Computador 22 Sala de Aula 

TV 22 Sala de Aula 

 

 

Recursos Materiais 
 
 
Ver todos os departamentos 



Equipamento Quantidade Departamento 

Tv 1 Sala de Convivência 

 

 

Recursos Materiais 
 
 
Ver todos os departamentos 

Equipamento Quantidade Departamento 

Computador 4 Sala dos Professores 

 

 

Recursos Materiais 
 
 
Ver todos os departamentos 

Equipamento Quantidade Departamento 

Computador 6 Secretaria 

Impressora 4 Secretaria 

Telefone 5 Secretaria 

 

 

Recursos Materiais 
 
 
Ver todos os departamentos 



Equipamento Quantidade Departamento 

Notebook 23 sala de aula 

 

 

 

 

Recursos Financeiros 
 

 

As fontes de arrecadação da ETEC são: o Adiantamento do 
CEETEPS e a APM, cujos recursos vêm da contribuição voluntária 
dos alunos por ocasião da matrícula, rematrícula e algumas 
atividades desenvolvidas durante o período letivo, do repasse de 
parte da arrecadação do Vestibulinho e do aluguel da cantina escola. 

Os recursos financeiros da Unidade Escolar, advindos por meio de 
verba mensal, proveniente do Centro Paula Souza, denominada de 
DMPP – Despesas Miúdas para Pronto Pagamento, destinada para 
despesas mensais e com aplicações variáveis, de acordo com as 
necessidades emergenciais que possam ocorrer a cada mês. 

Demonstrativo de aplicação variável da verba referida: 

 30% destinado a compra de materiais de limpeza e de materiais 
de escritório; 

 30% destinado a compra de cartuchos e toner para as 
impressoras da Unidade Escolar; 

 40% destinado a manutenção e conservação predial, com 
serviços variados de aplicação mensal como: dedetização, 
desratização, limpeza de caixa, manutenção de extintores e 
mangueiras, limpeza e manutenção de ar condicionados, 
manutenção periódica e extras. 

A verba, destinada mensalmente para a Unidade Escolar, busca 
oferecer um ambiente seguro e confortável,  demonstrando a todos 
da Comunidade Escolar, a preocupação com a aprendizagem do 
aluno e o trabalho administrativo e docente de qualidade, com ações 
efetivas na rotina de atividades escolares. 



A receita líquida obtida pela APM é utilizada para a aquisição de 
equipamentos, materiais didáticos, necessidades pedagógicas, bem 
como conservação e manutenção do prédio, não cobertas em sua 
totalidade pela verba de adiantamento, imprescindíveis e urgentes 
para o bem-estar de todos.  

O cálculo, atual, de todo custo anual das atividades da escola, sem 
contabilizarmos os salários pagos a professores, funcionários e 
contratos com terceirizadas, estão divididos em: 

 80% da verba oriunda de adiantamento do CEETEPS.  
 20% da verba oriunda da Associação de Pais e Mestres. 

 

Serviços Terceirizados Colegiados, 

Organizações 
Empresas terceirizadas que atuam na Unidade Escolar 

Merenda Escolar - Alimentação Transportada 

Soluções Serviços Terceirizados – EIRELI 

CNPJ: 09.445.502/0013-34 

Endereço: Rua Senador Carlos Teixeira de Carvalho, N° 523 

CEP: 01535-010 Cambuci – São Paulo 

Gestora: Karen de Almeida - Assistente Administrativo 

Início do Contrato: 21/01/2019          Término do Contrato: 21/04/2020 

  

Segurança Patrimonial 

DUNBAR SERVIÇOS DESEGURANÇA EIRELI 

CNPJ 13.649.411/0001-54 

Gestora: Maria da Glória Pires - Diretora de Serviços Administrativos 

Início do Contrato: 30/06/2014          Término do Contrato: 30/06/2019 

  

Serviço de Limpeza Predial 

RJ COMÉRCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS LTDA 



CNPJ 10.604.862/0001-87 

Gestora: Roseli dos Santos - Agente Técnico Administrativo  

Início do Contrato: 01/11/2016          Término do Contrato: 21/04/2020 

  

 

Colegiados, organizações e instituições 

auxiliares 
 
 

Instituições 

APM  

CIPA  

Conselho de Escola  

Grêmio Estudantil  

Representantes de Sala  

Colegiados, organizações e instituições 

auxiliares 
 
 
Denominação 
APM 
 
 
Descrição 
A APM é uma das instituições auxiliares da escola e tem por finalidade colaborar 
no aprimoramento do processo educacional, na assistência ao escolar e na 
integração família-escola-comunidade. A Associação de Pai e Mestres (APM) é 
uma das formas de participação da comunidade na administração escolar, ou seja, 
uma ferramenta de gestão democrática, assim como os Grêmios Estudantis e os 
Conselhos de Escola. Criada para colaborar com a direção da unidade, a APM 

javascript:AbrirPopup(%22/phpys/custom/plano/auxiliares_editar.js/2266649e-a380-4e08-b267-ec76b58598d5_13_012_1_1%22)
javascript:AbrirPopup(%22/phpys/custom/plano/auxiliares_editar.js/2266649e-a380-4e08-b267-ec76b58598d5_13_012_1_3%22)
javascript:AbrirPopup(%22/phpys/custom/plano/auxiliares_editar.js/2266649e-a380-4e08-b267-ec76b58598d5_13_012_1_0%22)
javascript:AbrirPopup(%22/phpys/custom/plano/auxiliares_editar.js/2266649e-a380-4e08-b267-ec76b58598d5_13_012_1_2%22)
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deve ajudar a escola a atingir os objetivos educacionais pretendidos, além de 
representar e dar luz às demandas da comunidade, pais ou responsáveis de 
alunos na escola. A APM ainda é fundamental para fortalecer o entrosamento 
entre pais, responsáveis e professores e pode ainda colaborar para a programação 
de atividades culturais, de lazer e saúde envolvendo toda a comunidade. Com o 
auxílio desta associação, a Educação ganha reforço para ampliar o conceito de 
escola, transformando-a em um centro de atividades comunitárias. A Associação 
de Pais e Mestres é uma entidade jurídica de direito privado, criada com a 
finalidade de colaborar para o aperfeiçoamento do processo educacional, para a 
assistência ao escolar e para a integração escola-comunidade. Atualmente, a sua 
principal função é atuar, em conjunto com o Conselho de Escola e demais 
Instituições Auxiliares (Grêmio e Grupo de Ex-Alunos), no auxílio a gestão da 
unidade escolar, participando das decisões relativas a sua organização e seu 
funcionamento nos aspectos administrativos, pedagógicos e financeiros. Para 
atender os objetivos definidos em seu estatuto, sempre aplica seus recursos, 
provenientes das contribuições de seus associados, parceiros, doações, 
promoções de eventos e outras fontes de receitas permitidas, em projetos 
escolares, quer pedagógicos, de manutenção predial, de assistência e segurança 
aos estudantes e demais necessidades da Unidade Escolar. ASSOCIAÇÃO DE 
PAIS E MESTRES 2018 e 2019 CONSELHO DELIBERATIVO Presidente Nato - 
MÁRCIA DIAS, RG 18.159.918-1, CPF: 087.883.018-93; Conselheira - ANGELA 
SANCHES VILELA ORTIZ, RG:32.530.570-5, CPF: 219.124.498-03; Conselheira - 
FABIANA SPERANDIO CHAVEIRO, RG 23.474.811-4, CPF: 173.720.668-40; 
Conselheira - MARIA EDITH GUILHOTO CABRAL LAMONICA, RG 9.241.668-8, 
CPF: 050.257.698-76; Conselheira - CLEIDE SOUZA PENTEADO, RG 
30.155.274-5, CPF: 313.175.208-40; Conselheira – IVETE REGINA VIEIRA 
TORRES, RG 11.573.267-6, CPF: 039.857.148-19; Conselheiro - JOSÉ LUIZ 
THOMAZ, RG 5.389.404-2, CPF: 571.302.218-87 Conselheira- MARIA DA 
GLÓRIA PIRES CLARO PEREIRA, RG 8.709.753-9, CPF: 185.089.648-89; 
Conselheiro: ROBSON MARINHO DE BRITO, RG: 40.576.937-4, CPF: 
218.258.018-27; Conselheira - RITA DE CÁSSIA MICHELINI MELHADO, RG 
18.690.872-6, CPF: 128.453.258-51; Conselheira - AMANDA JOSÉ DO 
NASCIMENTO PEREIRA, RG 28.195.103-2, CPF: 246.907.338-30; Conselheiro - 
DAVI VILAR, RG 29.733.523-6, CPF: 291.911.518-99; Conselheira - CAROLINA 
VIÉGAS SEMAN CUFLAT TOLEDO, RG 32.826.007-1, CPF: 346.721.368-50 
Conselheira - SÍLVIA DE ABREU, RG 6.052.845-X, CPF: 949.187.918-91. 
CONSELHO FISCAL Conselheira - DANIELLE BLANQUEZ MASSA, RG 
33.818.812-5, CPF: 310.434.448-58; Conselheira - TELMA MARIA POSSATO 
ACERBI, RG 19.981.559-8, CPF: 173.720.668-40; Conselheira - ROSELI 
APARECIDA SILVA CAVALLO, RG 19.981.036, CPF: 104.139.898-01; 
DIRETORIA EXECUTIVA Diretor Executivo - DAVID FERREIRA AFONSO, RG 
25.775.575-5, CPF: 255.110.128-07; Vice-Diretor Executivo - GABRIEL 
PIETRAFESA DE GODOI ALVES, RG 34.270.l 34-4, CPF: 310.442.498-54; 
Secretária - KAREN ALMEIDA, RG 27.400.756-3, CPF: 097.932.157-39; Diretor 
Financeiro -JACQUELINE FUMAGALLI, RG 15.877.273-8,CPF: 047.641.418-09; 
Vice-Diretor Financeiro - ELIANA SIEGMUND, RG 11.766.839-4, CPF: 
060.898.498-12; Diretor Cultural, Esportivo e Social - FELIPE SILVA AVELINO, RG 
28.996.134-8, CPF: 320.106.578-10; Diretor de Patrimônio - TAUANA FARIAS, RG 
45.076.890-9, CPF: 328.040.878-40. Início: 11/07/2018 Término: 07/08/2019 



Colegiados, organizações e instituições 

auxiliares 
 
 
Denominação 
CIPA 
 
 
Descrição 
A Comissão Interna de Prevenção de Acidentes (CIPA), segundo a legislação 
brasileira, é uma comissão constituída por representantes indicados pelo 
empregador e membros eleitos pelos trabalhadores, de forma paritária, em cada 
estabelecimento da empresa, que tem a finalidade de prevenir acidentes e 
doenças decorrentes do trabalho, de modo a tornar compatível permanentemente 
o trabalho com a preservação da vida e a promoção da saúde do trabalhador. A 
CIPA terá por atribuição: a) identificar os riscos do processo de trabalho, e elaborar 
o mapa de riscos, com a participação do maior número de trabalhadores, com 
assessoria do SESMT, onde houver; b) elaborar plano de trabalho que possibilite a 
ação preventiva na solução de problemas de segurança e saúde no trabalho; c) 
participar da implementação e do controle da qualidade das medidas de prevenção 
necessárias, bem como da avaliação das prioridades de ação nos locais de 
trabalho; d) realizar, periodicamente, verificações nos ambientes e condições de 
trabalho visando a identificação de situações que venham a trazer riscos para a 
segurança e saúde dos trabalhadores; e) realizar, a cada reunião, avaliação do 
cumprimento das metas fixadas em seu plano de trabalho e discutir as situações 
de risco que foram identificadas; f) divulgar aos trabalhadores informações 
relativas à segurança e saúde no trabalho; g) participar, com o SESMT, onde 
houver, das discussões promovidas pelo empregador, para avaliar os impactos de 
alterações no ambiente e processo de trabalho relacionados à segurança e saúde 
dos trabalhadores; h) requerer ao SESMT, quando houver, ou ao empregador, a 
paralisação de máquina ou setor onde considere haver risco grave e iminente à 
segurança e saúde dos trabalhadores; i) colaborar no desenvolvimento e 
implementação do PCMSO e PPRA e de outros programas relacionados à 
segurança e saúde no trabalho; j) divulgar e promover o cumprimento das Normas 
Regulamentadoras, bem como cláusulas de acordos e convenções coletivas de 
trabalho, relativas à segurança e saúde no trabalho; l) participar, em conjunto com 
o SESMT, onde houver, ou com o empregador, da análise das causas das 
doenças e acidentes de trabalho e propor medidas de solução dos problemas 
identificados; m) requisitar ao empregador e analisar as informações sobre 
questões que tenham interferido na segurança e saúde dos trabalhadores; n) 
requisitar à empresa as cópias das CAT emitidas; o) promover, anualmente, em 
conjunto com o SESMT, onde houver, a Semana Interna de Prevenção de 
Acidentes do Trabalho – SIPAT; p) participar, anualmente, em conjunto com a 
empresa, de Campanhas de Prevenção da AIDS. Na ETEC PROFESSOR 
CAMARGO ARANHA os membros eleitos e indicados e iniciaram o seu primeiro 
mandato em 09/10/2018 de 2018, permanecendo até 08/10/2019. Representante 
do Empregador - Davi Villar Representante dos Empregados - Cleusa Aparecida 
da Silva Membros: Maria da Gloria Pires Claro Pereira e Vicente Costa Filho 

 



Colegiados, organizações e instituições 

auxiliares 
 
 
Denominação 
Conselho de Escola 
 
 
Descrição 
Conselho de Escola é canal de comunicação com papel decisivo na 
democratização da educação O Conselho de Escola possibilita a criação de uma 
nova cultura e novas relações entre a sociedade civil e o poder público. O papel 
atribuído ao Conselho é decisivo na democratização da educação, por 
compartilhar com a comunidade escolar a responsabilidade nos rumos da escola. 
Seu pleno funcionamento possibilita a construção de uma escola cidadã, sendo o 
estudante o foco de todo o processo. Os conselheiros devem auxiliar a escola a 
resolver questões pedagógicas, administrativas e financeiras, por exemplo. O 
Conselho é, portanto, um espaço de construção da cidadania, onde a comunidade 
e direção da escola exercem em conjunto o papel de gestores, garantindo a 
democracia e, assim, o aprimoramento na qualidade da educação pública paulista. 
Cabe a direção da unidade estimular, sensibilizar e mobilizar os conselheiros para 
uma participação mais efetiva, inclusive na elaboração e aprovação da Proposta 
Pedagógica que define o rumo da escola. O grande desafio é conquistar a 
participação e corresponsabilidade dos atores de forma a mover uma ação com 
maior efetividade, considerando: Decisões que refletem interesses e visões dos 
segmentos envolvidos Ações que têm um patamar de legitimidade mais elevado 
Maior transparência nas decisões tomadas Garante decisões coletivas nas 
unidades escolares A educação exige o comprometimento de todos na superação 
das desigualdades, no protagonismo estudantil, na democratização, na 
transparência e fortalecimento da integração entre escola e famílias. Segundo o 
Regimento Comum das ETECs, em seu Artigo 11, o Conselho de Escola terá as 
seguintes atribuições: I - deliberar sobre: a) o projeto político-pedagógico da 
escola; b) as alternativas de solução para os problemas acadêmicos e 
pedagógicos; c) as prioridades para aplicação de recursos. II – estabelecer 
diretrizes e propor ações de integração da Etec com a comunidade; III - propor a 
implantação ou extinção de cursos oferecidos pela Etec, de acordo com as 
demandas locais e regionais e outros indicadores; IV - aprovar o Plano Plurianual 
de Gestão e o Plano Escolar; V - apreciar os relatórios anuais da escola, 
analisando seu desempenho diante das diretrizes e metas estabelecidas. - O 
Conselho de Escola poderá ser convocado pela Direção para manifestar-se sobre 
outros temas de interesse da comunidade escolar. - O Conselho de Escola reunir-
se-á, ordinariamente, no mínimo, duas vezes a cada semestre e, 
extraordinariamente, quando convocado pelo seu presidente ou pela maioria de 
seus membros. - As reuniões do Conselho de Escola deverão contar com a 
presença mínima da maioria simples de seus membros. - Nas decisões a serem 
tomadas por maioria simples, todos os membros terão direito a voto, cabendo ao 
diretor o voto de desempate. Composto atualmente por: Conselho de Escola 
Presidente Nata: MÁRCIA DIAS; Representante das Diretorias de Serviço e 
Relações Institucionais: MARIA DA GLÓRIA PIRES CLARO PEREIRA; 
Representante de Professores: MARCELO PERALLI BROTI; Representante dos 



Servidores Técnico e Administrativos: ROSMARI SUBA DA SILVA; Representante 
dos Pais de Alunos: TELMA MARIA POSSATO ACERBI; Representantes dos 
Alunos: NICOLE FREIDINGER COUTINHO; Representante das Instituições 
Auxiliares: ROSELI APARECIDA SILVA CAVALLO; Representante de Órgão de 
Classe: AMANDA JOSÉ PEREIRA DO NASCIMENTO; Representante dos 
Empresários, vinculado a um dos Cursos: DAVI VILAR; Aluno Egresso: DAVID 
FERREIRA AFONSO; Representante de instituição de ensino, vinculada a um dos 
cursos: THAÍSA CUTOLO SILVEIRA; Representante de demais segmentos de 
interesse da escola: FELIPE SILVA AVELINO; Representante de Coordenação: 
JOSÉ LUIZ THOMAZ. Início do Mandato: 22/08/2018 Término do Mandato: 
21/08/2019 

Colegiados, organizações e instituições 

auxiliares 
 
 
Denominação 
Grêmio Estudantil 
 
 
Descrição 
O grêmio é uma organização sem fins lucrativos que representa o interesse dos 
estudantes e que tem fins cívicos, culturais, educacionais, desportivos e sociais. O 
grêmio é o órgão máximo de representação dos estudantes da escola. Atuando 
nele, você defende seus direitos e interesses e aprende ética e cidadania na 
prática. Toda representação estudantil deve ser estimulada, pois ela aponta um 
caminho para a democratização da Escola. Por isso, o Grêmio nas Escolas 
públicas deve ser estimulado pelos gestores da Escola, tendo em vista que ele é 
um apoio à Direção numa gestão colegiada. Os Grêmios Estudantis compõem 
uma das mais duradouras tradições da nossa juventude. Pode-se afirmar que no 
Brasil, com o surgimento dos grandes estabelecimentos de ensino secundário, 
nasceram também os Grêmios Estudantis, que cumpriram sempre um importante 
papel na formação e no desenvolvimento educacional, cultural e esportivo da 
nossa juventude, organizando debates, apresentações teatrais, festivais de 
música, torneios esportivos e outras festividades. As atividades dos Grêmios 
Estudantis representam para muitos jovens os primeiros passos na vida social, 
cultural e política. Assim, os Grêmios contribuem, decisivamente, para a formação 
e o enriquecimento educacional de grande parcela da nossa juventude. Em muitas 
Escolas, contrariando as leis vigentes e correndo grandes riscos, mantiveram as 
atividades dos Grêmios livres, que acabaram por se tornar importantes núcleos 
democráticos de resistência à ditadura. Com a redemocratização brasileira, as 
entidades estudantis voltaram a ser livres, legais, ganhando reconhecimento de 
seu importante papel na formação da nossa juventude. Em 1985, por ato do Poder 
Legislativo, o funcionamento dos Grêmios Estudantis ficou assegurado pela Lei n. 
7.398, como entidades autônomas de representação dos estudantes. É uma das 
maiores instituições democráticas da Unidade Escolar e seu papel para a melhoria 
e o alcance das metas se faz necessário. A diretoria do Grêmio de nossa escola 
tomou posse em 07 de maio de 2018 e está composta: Coordenador Geral: 
Matheus Lança de Moura Coordenador Financeiro: Nicole Freidinger Coutinho 
Coordenador Social: Leandro Henrique Martins Coordenador de Comunicação: 



Erick do Nascimento Lemo Coordenador de Esportes: Luiz Gustavo Vasconcelos 
Cunha Coordenador de Cultura: Joshua Rosa dos Santos Coordenador de 
Relações Acadêmicas Pamela Louise Sartorato Término do Mandato: 06/05/2019 
A nova diretoria do Grêmio de nossa escola tomou posse em 08 de maio de 2019 
e está composta: Coordenador Geral: Eloi Alvarez de Lima Silva Coordenador 
Financeiro: Gabriel Henrique Brigatto Coordenador Social: Maria Iolanda Agosti 
Simões Coordenador de Comunicação: Isabella Neves da Ressureição 
Coordenador de Esportes: Cauâ Taraskevicius Tunes Coordenador de Cultura: 
Rafaela Moura Pereira Coordenador de Relações Acadêmicas: Ana Carolina de 
Almeida Santos Término do Mandato: 07/05/2020 

Colegiados, organizações e instituições 

auxiliares 
 
 
Denominação 
Representantes de Sala 
 
 
Descrição 
A ETEC PROFESSOR CAMARGO ARANHA preza pela intensa participação de 
seus alunos nas tomadas de decisões, conhecimento de sua realidade, 
participação em Conselhos de Classe e protagonismo de ações. Assim, no início 
do ano letivo ou semestre, são eleitos representantes de salas, que tem como 
atribuições levar informações aos seus representados e trazer reivindicações, 
realizadas pela sala. Através de reuniões, previamente agendadas, podem propor 
mudanças, avaliarem as situações pedagógicas e de gestão em andamento, 
votarem em decisões coletivas, participarem e opinarem em Conselhos de Classe 
e realizarem o feedback com a turma que representam. São eleitos no início do 
ano e semestre letivos, nos primeiros dias de aulas, e permanecerão até o final 
destes, se não ocorrerem impedimentos ou faltas graves de suas funções. 
Período: o ano ou semestre letivos. 

 

Missão 
MISSÃO 

Promover a educação pública dentro de referenciais de excelência, 
visando ao atendimento das demandas sociais e, prioritariamente, do 
mundo do trabalho, formando cidadãos competentes, críticos, 
atuantes e felizes.  

 



Visão 
VISÃO 

Ser reconhecida como centro de excelência na área da Educação 
Profissional, formadora de cidadãos competentes, conscientes, 
atuantes, colaboradores e transformadores da sociedade.   

 

Características do Corpo Discente 
 
 

Características do Corpo Discente 

De acordo com pesquisa realizada via NSA (sistema utilizado pela escola 
para cadastro dos alunos) e pelo Banco de Dados Institucional, cerca de 30% 
dos nossos alunos do Ensino Técnico Modular são provenientes do ensino 
particular, e 70% da rede pública de ensino. 

Já, no Ensino Médio e no ETIM temos um perfil contrário. Os alunos do 
Ensino Médio e ETIM, estão em idade escolar adequada. Os alunos do 
Ensino Técnico, estão à procura de uma requalificação para o mercado de 
trabalho. 

Quanto a localização, 30% dos nossos alunos não são da região leste. 
Porém, trabalham próximo ao centro ou no bairro da Mooca e assim a 
escola oferece condições para a continuidade ou retorno de seus estudos. 

Após análise dos dados, é possível verificar que a escola oferta cursos 
das áreas de maior empregabilidade e potencial para a região da cidade de 
SãoPaulo e Grande São Paulo. 

Contudo, é possível e necessário a realização de ajustes nos planos de ação 
dos cursos ofertados, principalmente quando se faz análise interna, onde 
os dados apontam para a alta evasão. Os cursos de Cozinha, Contabilidade 
e Eventos os indícios desse fato são mostrados através indicadores 
(questionários aplicados aos alunos, WEBSAI e justificativas de 
trancamento de matrículas) e planos de ação devem ser postos em 
execução para a reversão das perdas, uma vez que são habilitações 
necessárias ao mercado da capital do Estado e da Grande São Paulo. 

Ensino Médio  



Os alunos ingressantes da nossa escola estão à procura de ensino de 
qualidade, 54% são do sexo feminino, 79% são provenientes de escolas 
particulares de ensino, todos estão na idade adequada para o ingresso no 
curso e não iniciaram atividades produtivas.  

 

 





 

 



 

  

 



 

 

 

 

 

 



Características Regionais 

Características Regionais 

  

A Cidade de São Paulo e o Bairro da Mooca 

Os padres jesuítas José de Anchieta e Manoel da Nóbrega 
subiram a Serra do Mar, nos idos de 1553, a fim de buscar um local 
seguro para se instalar e catequizar os índios. Ao atingir o planalto 
de Piratininga, encontraram o ponto ideal. Tinha “ares frios e 
temperados como os de Espanha” e “uma terra mui sadia, fresca e 
de boas águas”. Os religiosos construíram um colégio numa pequena 
colina, próxima aos rios Tamanduateí e Anhangabaú, onde 
celebraram uma missa. Era o dia 25 de janeiro de 1554, data que 
marca o aniversário de São Paulo. 

Quase cinco séculos depois, o povoado de Piratininga se 
transformou numa cidade de 11 milhões de habitantes. Daqueles 
tempos, restam apenas as fundações da construção feita pelos 
padres e índios no Pateo do Collegio.  

Piratininga demorou 157 anos para se tornar uma cidade 
chamada São Paulo, decisão ratificada pelo rei de Portugal. Nessa 
época, São Paulo ainda era o ponto de partida das bandeiras, 
expedições que cortavam o interior do Brasil. Tinham como objetivos 
a busca de minerais preciosos e o aprisionamento de índios para 
trabalhar como escravos nas minas e lavouras.  

Em 1815, a cidade se transformou em capital da Província de 
São Paulo. Mas somente doze anos depois ganharia sua primeira 
faculdade, de Direito, no Largo São Francisco. A partir de então, São 
Paulo se tornou um núcleo intelectual e político do país. Mas apenas 
se tornaria um importante centro econômico com a expansão da 
cafeicultura no final do século XIX. 

Imigrantes chegaram dos quatro cantos do mundo para 
trabalhar nas lavouras e, mais tarde, no crescente parque industrial 
da cidade. Mais da metade dos habitantes da cidade, em meados da 
década de 1890, era formada por imigrantes, principalmente, 
portugueses, espanhóis, italianos, alemães, libaneses, sírios, 
armênios e japoneses. Mais recentemente, uma nova onda 
imigratória, trouxe coreanos, chineses, bolivianos, haitianos, 
venezuelanos e africanos dos mais diversos países do continente, 
que fugindo de desastres naturais, guerras, tiranias e fome, 



encontraram em nossa cidade um local para a reconstrução de suas 
vidas. 

No início dos anos 1930, a elite do Estado de São Paulo entrou 
em choque com o governo federal. O resultado foi a Revolução 
Constitucionalista de 1932, que estourou no dia 9 de julho (hoje 
feriado estadual). Os combates duraram três semanas e São Paulo 
saiu derrotado. O Estado ficou isolado no cenário político, mas não 
evitou o florescimento de instituições educacionais. Em 1935 foi 
criada a Universidade de São Paulo, que mais tarde receberia 
professores como o antropólogo francês Lévi-Strauss.  

Na década de 1940, São Paulo também ganhou importantes 
intervenções urbanísticas, principalmente no setor viário. A indústria 
se tornou o principal motor econômico da cidade. A necessidade de 
mais mão-de-obra nessas duas frentes trouxe brasileiros de vários 
Estados, principalmente do nordeste do país. 

Na década de 1970, o setor de serviços ganhou maior destaque 
na economia paulistana. As indústrias migraram para municípios da 
Grande São Paulo, como o chamado ABCD (Santo André, São 
Bernardo do Campo, São Caetano do Sul e Diadema) e cidades do 
interior paulista. 

Hoje, a capital paulista é o centro financeiro da América Latina 
e por isso ainda recebe de braços abertos brasileiros e estrangeiros 
que trabalham e vivem na cidade de São Paulo, em um ambiente de 
tolerância e respeito à diversidade de credos, etnias, orientações 
sexuais e tribos. 

Formação Administrativa 

Elevada à categoria de vila com a denominação de São Paulo, 
pelo Floral de 05-09-1558, ato que transferiu a sede da vila de Santo 
André para a povoação de São Paulo. Instalado em junho de 1560.  

Elevado a cabeça de Capitania por Provisão de 22-03-1681. 
Instalada nessa categoria em 1683.  

Elevado à condição de cidade com a denominação de São 
Paulo, pela Carta Régia, de 11-06-1711. Instalado nesta última 
categoria em 03-04-1712.  

Pela Provisão Régia de 21-06-1779, e por Lei Provincial n. º 1, 
de 11-02-1871, é criado o distrito de São Miguel e anexado ao 
município de São Paulo.  



Pelo Alvará de 26-03-1796, é criado o distrito de Penha de 
França e anexado ao município de São Paulo.  

Pelo Alvará de 15-11-1796, é criado o distrito de Nossa 
Senhora do Ó e anexado ao município de São Paulo.  

Pelo Alvará de 21-04-1809, é criado o distrito de Santa Efigênia 
e anexado ao município de São Paulo.  

Elevado à categoria de capital com a denominação de São 
Paulo, pela Carta Régia de 16-12-1815.  

Pelo Alvará de 08-06-1818, é criado o distrito de Braz e 
anexado ao município de São Paulo.  

Pelo Decreto de 17-03-1823, teve seu título imperial, que 
conservou até 15-11-1889.  

Pelo Ato da Câmara Municipal de 14-03-1833, 04-08-1863 e 
ato da Presidente da Província de 06-09-1872, é criado o distrito de 
Norte da Sé e anexado ao município de São Paulo.  

Pela Lei Estadual n. º 33, de 23-03-1870, é criado o distrito de 
Consolação e anexado ao município de São Paulo.  

Pela Lei Estadual n. º 370, de 03-09-1895, é criado o distrito de 
Vila Mariana e anexado ao município de São Paulo.  

Pela Lei Estadual n. º 99, de 04-04-1889, é criado o distrito de 
Santana e anexado ao município de São Paulo.  

Pela Lei Estadual n. º 622, de 26-06-1899, é criado o distrito de 
Santa Cecília e anexado ao município de São Paulo.  

Pela Lei Estadual n. º 623, de 26-12-1899, é criado o distrito de 
Belenzinho e anexado ao município de São Paulo.  

Pela Lei Estadual n. º 975, de 20-12-1905, o distrito de Sul da 
Sé tomou a denominação de Liberdade e o distrito de Norte da Sé a 
chamar-se simplesmente Sé.  

Pela Lei Estadual n. º 1.040-B, de 19-12-1906, é criado o distrito 
de Cambuci e anexado ao município de São Paulo.  

Pela Lei Estadual n. º 1.082, de 13-09-1907, é criado o distrito 
de Butantã e anexado ao município de São Paulo.  

Pela Lei Estadual n. º 1.222, de 07-12-1910, é criado o distrito 
de Lapa e anexado ao município de São Paulo.  

Pela Lei Estadual n. º 1.236, de 23-12-1910, é criado o distrito 
de Bom Retiro e anexado ao município de São Paulo.  



Pela Lei Estadual n. º 1.237, de 23-12-1910, é criado o distrito 
de Mooca e anexado ao município de São Paulo.  

Pela Lei Estadual n. º 1.242, de 26-12-1910, é criado o distrito 
de Bela Vista e anexado ao município de São Paulo.  

Em divisão administrativa referente ao ano de 1911, o 
município é constituído de 18 distritos: Bela Vista, Belenzinho, Bom 
Retiro, Braz, Butantã, Cambuci, Consolação, Lapa, Liberdade (ex-Sul 
da Sé), Mooca, Nossa Senhora do Ó, Penha de França, Santa 
Cecília, Santa Efigênia, Santana, São Miguel, Sé (ex-Norte da Sé) e 
Vila Mariana.  

Pela Lei Estadual n. º 1.631, de 27-12-1918, é criado o distrito 
de Ipiranga e anexado ao município de São Paulo.  

Pela Lei Estadual n. º 1.634, de 21-12-1920, é criado o distrito 
de Osasco e anexado ao município de São Paulo.  

Pela Lei Estadual n. º 1.756, de 27-12-1920, foram criados os 
distritos de Perdizes e Itaquera e anexados ao município de São 
Paulo.  

Pela Lei Estadual n. º 1.992, de 04-12-1924, é criado o distrito 
de Jardim América e anexado ao município de São Paulo.  

Pela Lei Estadual n. º 2.103, de 29-12-1925, é criado o distrito 
de Saúde e anexado ao município de São Paulo.  

Pela Lei Estadual n. º 2.104, de 29-12-1925, é criado o distrito 
de Cantareira com sede na Estação Tremembé e anexado ao 
município de São Paulo.  

Pela Lei de 29-12-1925, é criado o distrito de Tucuruvi e 
anexado ao município de São Paulo.  

Pela Lei Estadual n. º 2.335, de 28-12-1928, é criado o distrito 
de Casa Verde e anexado ao município de São Paulo.  

Pela Lei Estadual n. º 2.402, de 30-12-1929, é criado o distrito 
de Lajeado e anexado ao município de São Paulo.  

Em divisão administrativa referente ao ano de 1933, o 
município é constituído de 29 distritos: Belenzinho, Bela Vista, Bom 
Retiro, Braz, Butantã, Cambuci, Cantareira, Casa Verde, 
Consolação, Ipiranga, Itaquera, Jardim América, Lajeado, Lapa, 
Liberdade, Mooca, Nossa Senhora do Ó, Osasco, Penha de França, 
Perdizes, Santana, Santa Cecília, Santa Efigênia, São Miguel, 
Saúde, Sé Tucuruvi e Vila Mariana.  



Pelo decreto de 28-06-1934, é criado o distrito de Ibirapuera e 
anexado ao município de São Paulo.  

Pelo Decreto de 30-08-1934, foram criados os distritos de Pari 
e Indianópolis e anexados ao município de São Paulo.  

Pelo Decreto-lei n. º 6.693, de 21-09-1934, é criado o distrito de 
São Paulo e anexado ao município de São Paulo.  

Pelo Decreto-lei de 26-11-1935, é criado o distrito de Pirituba e 
anexado ao município de São Paulo.  

Pelo Decreto-lei Estadual n. º 14.334, de 30-11-1944, foram 
criados os distritos de Baquirivu e Parelheiros e anexados ao 
município de São Paulo.  

Pelo decreto estadual n. º 6.983, de 22-02-1935, São Paulo 
adquiriu o extinto território do município de Santo Amaro, como 
simples distrito.  

Em divisões territoriais datadas de 31-XII-1936 e 31-XII-1937, 
o município aparece constituído de 37 distritos: São Paulo, Baquirivu, 
Belenzinho, Bela Vista, Bom Retiro, Braz, Butantã, Cambuci, Casa 
Verde, Consolação, Ibirapuera, Indianópolis, Itaquera, Jardim 
América, Jardim Paulista, Lajeado, Lapa, Liberdade, Mooca, Nossa 
Senhora do Ó, Osasco, Parelheiros, Pari, Penha de França, 
Perdizes, Perus, Pirituba, Santana, Santa Cecília, Santa Efigênia, 
Santo Amaro, São Miguel, Saúde, Se, Tatuapé, Tucuruvi, Vila 
Mariana, Vila Prudente e Ipiranga. Não figurando o distrito de 
Cantareira.  

Pelo Decreto Estadual n. º 9.859-A, de 23-12-1938, é criado o 
distrito de São Paulo e mais cinco zonas: Aclimação, Alto Mooca, 
Barra Funda, Vila Maria, Vila Cerqueira Cesar e anexados ao 
município de São Paulo.  

No quadro fixado para vigorar no período de 1939-1943, o 
município é constituído do distrito sede e subdividido em 41 zonas: 
Aclimação. Barra Funda, Belenzinho, Bela Vista, Bom Retiro, Braz, 
Butantã, Cambuci, Casa Verde, Consolação, Ibirapuera, 
Indianópolis, Ipiranga, Itaquera, Jardim América, Jardim Paulista, 
Lajeado, Lapa, Liberdade, Mooca, Nossa Senhora do Ó, Osasco, 
Pari, Penha de França, Perdizes, Perus, Pirituba, Santana, Santa 
Cecília, Santa Efigênia, Santo Amaro, São Miguel, Saúde, Sé, 
Tatuapé, Tucuruvi, Vila Maria Vila Mariana, Vila Matilde e Vila 
Prudente.  



Pela Lei Estadual n. º 233, de 24-12-1948, foram criados os 
distritos de Itaquera e Jaraguá e ainda, pela mesma Lei o distrito de 
Baquirivu passou a denominar-se São Miguel Paulista.  

No quadro fixado para vigorar para vigorar no período de 1944-
1948, o município é constituído do distrito sede e mais 40 subdistritos: 
Belenzinho, Bela Vista, Bom Retiro, Braz, Butantã, Cambuci, Casa 
Verde, Consolação, Guaianazes, Ibirapuera, Indianópolis, Ipiranga, 
Itaquera, Jaraguá, Jardim América, Jardim Paulista, Lajeado, Lapa, 
Liberdade, Mooca, Nossa Senhora do Ó, Osasco, Pari, Penha de 
França, Parelheiros, Perdizes, Perus, Pirituba, Santana, Santa 
Cecília, Santa Efigênia, Santo Amaro, São Miguel, São Miguel 
Paulista (ex-Baquirivu), Saúde, Sé, Tatuapé, Tucuruvi, Vila Mariana 
e Vila Prudente.  Assim permanecendo em divisão territorial datada 
de 1-VII-1950.  

Pela Lei Estadual n. º 5.285, de 18-02-1959, é criado o distrito 
de Ermelino Matarazzo e anexado ao município de São Paulo e 
ainda, pela mesma Lei desmembra do município de São Paulo o 
distrito de Osasco, que foi elevado à categoria de município.  

Em divisão territorial datada de 1-VII-1960, o município é 
constituído de 8 distritos: Ermelino Matarazzo, Guaianazes, Itaquera, 
Jaraguá, Osasco, Parelheiros, Perus e São Miguel Paulista.  

Em divisão territorial datada de 31-XII-1963, o município é 
constituído de 7 distritos: Ermelino Matarazzo, Guaianazes, Itaquera, 
Jaraguá, Parelheiros, Perus e São Miguel Paulista.  Assim 
permanecendo em divisão territorial datada de 1-I-1979.  

Pela Lei Estadual n. º 2.343, de 14-105-1980, é criado o distrito 
de Itaim Paulista e anexado ao município de São Paulo.  

Em divisão territorial datada de 1988, o município é constituído 
de 8 distritos: São Paulo Ermelino Matarazzo, Guaianazes, Itaim 
Paulista, Itaquera, Jaraguá, Parelheiros, Perus, São Miguel.  

Pela Lei Municipal n.º 10.932, de 15-01-1991, foram criados os 
distritos: Alto de Pinheiros, Anhanguera, Aricanduva, Artur Alvim, 
Barra Funda, Bela Vista, Belém, Bom Retiro, Brás, Brasilândia, 
Butantã, Cachoeirinha, Cambuci, Campo Belo, Campo Grande, 
Campo Limpo, Cangaiba, Capão Redondo, Carrão, Casa Verde, 
Cidade Ademar, Cidade Dutra, Cidade Líder, Cidade Tiradentes, 
Consolação, Cursino, Ermelino Matarazzo, Freguesia do Ó, Grajaú, 
Guaianazes, Iguatemi, Ipiranga, Itaim Bibi, Itaim Paulista, Itaquera, 
Jabaquara, Jaçanã, Jaraguá, Jaguaré, Jaraguá, Jardim Ângela, 
Jardim Helena, Jardim Paulista, Jardim São Luís, José Bonifácio, 



Lajeado, Lapa, Liberdade, Limão, Mandaqui, Marsilac, Moema, 
Mooca, Morumbi, Pari, Parelheiros, Parque do Carmo, Pedreira, 
Penha, Perdizes, Perus, Pinheiros, Pirituba, Ponte Rasa, Raposo 
Tavares, República, Rio Pequeno, Sacomã, Santa Cecília, Santana, 
Santo Amaro, São Domingos, São Lucas, São Mateus, São Miguel, 
São Rafael, Sapopemba, Saúde, Sé, Socorro, Tatuapé, Tremembé, 
Tucuruvi, Vila Andrade, Vila Curuçá, Vila Formosa, Vila Guilherme, 
Vila Jacuí, Vila Leopoldina, Vila Maria, Vila Mariana, Vila Matilde, Vila 
Medeiros, Vila Prudente, Vila Sônia.  

Em divisão territorial datada de 2003, o município de São Paulo 
é constituído de 97 distritos: São Paulo e mais 96: Água Rasa, Altos 
de Pinheiros, Anhanguera, Aricanduva, Artur Alvim, Barra Funda, 
Belém, Bom Retiro, Brás, Brasilândia, Butantã, Cambuci, 
Cachoeirinha, Campo Belo, Campo Grande, Campo Limpo, 
Cangaíba, Capão Redondo, Carrão, Casa Verde, Cidade Ademar, 
Cidade Dutra, Cidade Líder, Cidade Tiradentes, Consolação, 
Cursino, Ermelino Matarazzo, Freguesia do Ó, Grajaú, Guaianases, 
Iguatemi, Ipiranga, Itaim Bibi, Itaim Paulista, Itaquera, Jabaquara, 
Jaçanã, Jaraguá, Jaguaré, Jaraguá, Jardim Ângela, Jardim Helena, 
Jardim Paulista, Jardim São Luís, José Bonifácio, Lajeado, Lapa, 
Liberdade, Limão, Mandaqui, Marsilac, Moema, Mooca, Morumbi, 
Parelheiros, Pari, Parque do Carmo, Pedreira, Penha, Perdizes, 
Perus, Pinheiros, Pirituba, Ponte Rasa, Raposo Tavares, República, 
Rio Pequeno, Sacomã, Santa Cecília, Santana, Santo Amaro, São 
Domingos, São Lucas, São Mateus, São Miguel, São Rafael, 
Sapopemba, Saúde, Sé, Socorro, Tatuapé, Tremembé, Tucuruvi, 
Vila Andrade, Vila Curuçá, Vila Formosa, Vila Guilherme, Vila Jacuí, 
Vila Leopoldina, Vila Maria, Vila Mariana, Vila Matilde, Vila Medeiros, 
Vila Prudente, Vila Sônia.  Assim permanecendo em divisão territorial 
datada de 2007. 

  

                                   População, Economia, Tecnologia e 
Contradições da Cidade de São Paulo 

A cidade exibe uma ampla diversidade de atividades 
econômicas e sociais. Embora atualmente apresente crescimento do 
número de habitantes em ritmo relativamente menor, quando 
comparado ao passado mais recente, a cidade continua abrigando 
um contingente populacional expressivo, com população estimada, 
em 2018, de aproximadamente 12 milhoes de pessoas.  

A economia de São Paulo forma o maior Produto Interno 
Bruto (PIB) municipal do Brasil, fazendo da capital paulista a 10ª mais 



rica do mundo e, segundo previsões, será em 2025, a 6ª cidade mais 
rica do planeta. 

Segundo dados do FECOMÉRCIO/SP, em 2011 seu PIB foi de 
R$ 450 bilhões. Em 2005, aproximadamente, 12,26% do 
PIB brasileiro e 36% de toda produção de bens e serviços do estado 
de São Paulo foi gerado na metrópole. 

A magnitude econômica da cidade de São Paulo é tamanha 
que pode ser comparada a de um país. Com um orçamento anual de 
R$ 42 bilhões e arrecadação de mais de R$ 17 bilhões, o Produto 
Interno Bruto (PIB) da capital paulista é bastante expressivo (cerca 
de 389 bilhões de reais). O IDH do estado de São Paulo é de 0,783, 
já o do Município é de 0,805. A renda per capita no estado de São 
Paulo apresenta-se inferior à do município, sendo do Estado, 
R$853,75 e a do Município R$1.126,97. 

Os principais polos industriais na Região Metropolitana de São 
Paulo são as de tecnologias e de fabricação de automóveis. Na 
grande São Paulo localiza-se as grandes montadoras de veículos, 
indústria química e de autopeças. Na capital, as Indústrias Têxteis 
ainda se destacam. 

O Estado de São Paulo constitui o mais importante polo de 
tecnologia da informação e comunicação (TIC) do Brasil. O setor 
compreende as atividades de serviços que incluem empresas 
voltadas para o desenvolvimento e a comercialização de programas 
e aplicativos de computadores, tabletes e smartphones, além de 
consultoria, suporte técnico e manutenção de dispositivos. Destaque 
ainda para serviços de tratamento de dados, conteúdos de web e 
fabricação de equipamentos. 

Entre as ações mais recentes para aproximar os centros de 
conhecimento do setor produtivo, merece destaque o Sistema 
Paulista de Parques Tecnológicos (SPTec), gerenciado pela 
Secretaria Estadual de Desenvolvimento Econômico (SDE). Os 
Parques Tecnológicos são empreendimentos para a promoção de 
ciência, tecnologia e inovação, que oferecem oportunidade para as 
empresas do Estado transformarem pesquisa em produto, 
aproximando centros de conhecimento do setor produtivo.  

São Paulo está na dianteira dessa iniciativa. De acordo com 
levantamento do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação 
(MCTI), dos 80 parques tecnológicos analisados em todo o Brasil em 
2013, o Estado respondeu por 25%. Hoje existem 28 iniciativas no 
Estado. 



A indústria paulista de fabricação de equipamentos de 
informática e periféricos, concentra, de acordo com o Instituto 
Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), 40% do pessoal 
ocupado e 40% do valor da transformação industrial (VTI) do 
segmento no País. Intensiva em tecnologia, a atividade apresenta 
taxa de inovação superior à da indústria de transformação nacional: 
54% e 38%, respectivamente (2011). 

Em relação às atividades de serviços de tecnologia da 
informação e comunicação, segundo o Ministério do Trabalho e 
Emprego (MTE), São Paulo abriga 32% das unidades locais do País, 
respondendo por 44% do total dos vínculos empregatícios nacionais 
do setor, concentrados nas Regiões Metropolitanas de São Paulo 
(RMSP) e Campinas, com 72% e 4% dos empregos, respectivamente 
(2012). 

No segmento de consultoria em tecnologia da informação, 
destaque para a RMSP, que alcança 87% dos vínculos 
empregatícios da atividade no Estado. Situam-se, igualmente, no 
Estado de São Paulo, 39% das unidades locais e 48% do total dos 
vínculos empregatícios nacionais do segmento de tratamento de 
dados e conteúdo da internet. A concentração desses empregos 
também ocorre na RMSP (77%) e em Campinas (14%) – (MTE – 
2012). 

Existe o comércio atacadista, que é feito entre os produtos e os 
grandes comerciantes ou pelos comerciantes entre si. E o varejista, 
feito em pequenas quantidades, entre comerciante e consumidores. 

O sistema de transporte da cidade é servido por linhas de 
ônibus integradas ou não ao serviço do metrô e trem, com circulação 
em passarelas especiais. Uma infinidade de transporte de pequeno 
porte, táxis em profusão e porque não dizer, muita condução pirata. 
Variadas linhas de turismo são encontradas na cidade, ligando a 
capital a inúmeras cidades pelo país afora. 

O seu comércio e indústria atende ao Brasil como um todo, pois 
a procura por qualquer artigo ou serviço, quase sempre é associado 
a região de São Paulo. As grandes firmas e empresas nacionais e 
multinacionais estão presentes na capital paulista, com seus centros 
administrativos, financeiros e de escritórios, devido à facilidade de 
bons negócios, comunicações e oferta de mão de obra especializada. 



Muitos analistas também têm apontado São Paulo como uma 
importante "cidade global" (ou "metrópole global", classificação 
dividida apenas com o Rio de Janeiro entre as cidades brasileiras). 

Como "cidade global", São Paulo teria acesso às principais 
rotas aeroviárias mundiais, às principais redes de informação, assim 
como sediaria filiais de empresas transnacionais de importância 
global e importantes instituições financeiras. Esta designação, 
porém, também é criticada por outros estudiosos devido às 
contradições e particularidades de uma grande cidade latino-
americana, visto que segundo eles a mesma apresenta graves 
problemas de exclusão social e segregação racial, configurando-a 
como metrópole economicamente periférica no cenário capitalista 
global. 

Apesar de ser o centro financeiro do país, São Paulo apresenta 
também alto índice de negócios ligados à economia informal. Neste 
mesmo cenário, segundo dados da prefeitura do município, cerca um 
milhão de paulistanos (aproximadamente dez por cento da 
população) vivem abaixo da linha da pobreza. 

Em 2016, o salário médio mensal na cidade era de 4.2 salários 
mínimos. A proporção de pessoas ocupadas em relação à população 
total era de 46.8%. Na comparação com os outros municípios do 
estado, ocupava as posições 7 de 645 e 26 de 645, respectivamente. 
Já na comparação com cidades do país todo, ficava na posição 23 
de 5570 e 73 de 5570, respectivamente. Considerando domicílios 
com rendimentos mensais de até meio salário mínimo por pessoa, 
tinha 31.6% da população nessas condições, o que o colocava na 
posição 305 de 645 dentre as cidades do estado e na posição 4372 
de 5570 dentre as cidades do Brasil. 

Em educação, a cidade, em 2015, os alunos dos anos inicias 
da rede pública tiveram nota média de 6.1 no IDEB. Para os alunos 
dos anos finais, essa nota foi de 4.3. Na comparação com cidades do 
mesmo estado, a nota dos alunos dos anos iniciais colocava esta 
cidade na posição 369 de 645. Considerando a nota dos alunos dos 
anos finais, a posição passava a 585 de 645. A taxa de escolarização 
(para pessoas de 6 a 14 anos) foi de 96% em 2010. Isso posicionava 
o município na posição 600 de 645 dentre as cidades do estado e na 
posição 4570 de 5570 dentre as cidades do Brasil. 

A taxa de mortalidade infantil média na cidade é de 11.19 para 
1.000 nascidos vivos. As internações devido a diarreias são de 0.3 
para cada 1.000 habitantes. Comparado com todos os municípios do 



estado, fica nas posições 269 de 645 e 332 de 645, respectivamente. 
Quando comparado a cidades do Brasil todo, essas posições são de 
2838 de 5570 e 3907 de 5570, respectivamente. 

Apresenta 92.6% de domicílios com esgotamento sanitário 
adequado, 74.8% de domicílios urbanos em vias públicas com 
arborização e 50.3% de domicílios urbanos em vias públicas com 
urbanização adequada (presença de bueiro, calçada, pavimentação 
e meio-fio). Quando comparado com os outros municípios do estado, 
fica na posição 225 de 645, 517 de 645 e 83 de 645, respectivamente. 
Já quando comparado a outras cidades do Brasil, sua posição é 317 
de 5570, 2779 de 5570 e 419 de 5570, respectivamente. 

A cidade sempre teve um ritmo de crescimento espantoso e 
acabou por se ligar a muitos municípios limítrofes, se tornando a 
"grande São Paulo". Prefeito e governo agem dentro de suas 
competências, mas é muito difícil conseguir superar todas as 
necessidades, onde volta e meia vemos os problemas com 
enchentes e a violência. 

No município de São Paulo, a taxa de desemprego aumentou 
de 10,3%, em 2014, para 16,0%, em 2016. Somente em 2016, 
ocorreu eliminação de 205 mil ocupações, atingindo ocupados 
residentes em praticamente todas as zonas da capital, exceto Centro 
(aumento de 8 mil ocupações) e Sul 1 (+3 mil). As zonas com maiores 
reduções no número de ocupados nelas residentes foram a Leste 2 
(decréscimo de 61 mil ocupações), a Leste 1 (-44 mil) e a Sul 2 (-55 
mil), as mais distantes da mancha central que concentra a geração 
de empregos. Embora com menor intensidade, também se verificou 
declínio nas Zonas Norte 2 (-24 mil), Oeste (-25 mil) e Norte 1 (-7 
mil).  

Portanto, as taxas de desemprego nas distintas regiões da 
cidade acusam grande diferença entre as áreas mais centrais e as 
mais periféricas. A região Oeste apresenta a menor taxa (10,6%), 
enquanto as zonas Leste 2, Norte 2 e Sul 2, taxas acima de 17%. 
Essas regiões mais periféricas da cidade são as que abrigam 
populações mais jovens. 

O Bairro da Mooca 

A ETEC PROFESSOR CAMARGO ARANHA localiza-se na 
MOOCA, bairro tradicional da capital paulista, distrito da classe 
média e classe média alta da Zona Leste da cidade de São Paulo. 
Pertence ao centro expandido, logo estamos localizados próximos de 



centros comerciais e empresas, além de possuirmos fácil acesso a 
várias regiões da cidade de São Paulo. 

O transporte urbano na região é bem distribuído. Nas 
proximidades da escola, existem estações de metrô e trem.  É 
servido pela Estação Bresser-Mooca da Linha 3 Vermelha do metrô 
de São Paulo e pela Estação Juventus-Mooca da Linha 10 da CPTM, 
além de terminais de ônibus e várias linhas que circulam pelo 
entorno, o que facilita o acesso do aluno à escola e a todos os bairros 
da cidade. 

O bairro surgiu em 17 de agosto de 1556, sendo um dos mais 
antigos da cidade de São Paulo. Segundo os historiadores, a região 
leste de São Paulo, onde se situa o bairro da Mooca, deve ter sido 
um dos locais de maior concentração de índios de São Paulo e até 
do Brasil. 

O elemento indígena foi tão forte por aqui, que deixou sua 
lembrança até no nome do bairro. Acredita-se que esta palavra 
indígena tenha surgido no século XVI, quando os primeiros 
habitantes brancos começaram a construir suas casas. Os índios, 
curiosos com a novidade exclamavam moo-oca (moo = "faz", oca = 
"casa").  

Uma outra versão diz respeito a mesma expressão, mas 
relacionada ao fato de os jesuítas mandarem barro para seus colegas 
da região leste e estes ensinavam os índios a fazer casa, ou como já 
vimos, “moo-oca” ou, ainda, o fato de que a presença do colonizador 
empurrou os índios para a outra margem do Tamanduateí, 
obrigando-os a construírem novas ocas. 

Para aqui se chegar, saía-se da Freguesia Eclesiástica da Sé, 
descia-se a rua do Carmo, atingia-se a rua Tabatinguera até atingir 
uma ponte de madeira denominada Tabatinguera ou Ipiranga, 
chegando-se a uma trilha que se estendia até a Penha. Essa trilha 
feita pelos pés dos caminhantes – brancos e índios, animais e rodas 
dos carros de boi - se transformou no que é hoje a rua da Mooca. 

O tempo passou. Nos fins do império, durante a primitiva 
República, a região possuía enormes casas, rodeadas por belas 
chácaras. A imigração italiana foi um fato importante para a sua 
ocupação e desenvolvimento dos núcleos fabris. O bairro foi um dos 
principais cenários da atividade política e revolucionária no Brasil, 
decorrente de sua natureza industrial, cujos trabalhadores eram 
proletariados e imigrantes, oriundos de países com um emergente 
pensamento socialista. O ativismo comunista e anarquista era 



intenso. A confluência da Avenida Paes de Barros, Rua da Mooca, 
Rua Taquari e Rua do Oratório era conhecida como Praça Vermelha. 

Seus moradores também cruzaram o Tamanduateí e puderam 
participar da "Queda da Bastilha" no Bairro do Cambuci, ocorrida em 
30 de outubro de 1930, com a finalidade de pôr fim ao tratamento 
desumano da delegacia da Rua Barão de Jaguará, local onde eram 
confinados sindicalistas e "agitadores". 

A partir dos anos 60 e 70, a evasão das grandes indústrias 
afetou drasticamente o perfil do bairro, que deixou de ser 
basicamente industrial e tornou-se comercial e de serviços.  

Segundo pesquisa do Jornal da Tarde: “com seus 7 quilômetros 
quadrados de área, e uma população de mais de 63.000 habitantes, 
é o bairro mais com a cara de São Paulo, sendo que as suas 
características correspondem exatamente à média da cidade”.  

O Distrito da Mooca apresenta 15,26% da sua população na 
faixa etária abaixo de 15 anos, e 20,30% com 60 anos ou mais. Ao 
compararmos com o município e o estado, pode-se observar que a 
região possui porcentagem inferior de pessoas com menos de 15 
anos, (os valores são 19,39% e 19,48%, respectivamente), 
mostrando que o bairro está “envelhecendo”. 

A Mooca atual é um bairro completo e autônomo, que conserva 
suas características residenciais e familiares, sem abdicar de uma 
infraestrutura moderna. É quase que como uma cidade do interior 
dentro da cidade grande. Os tempos românticos, dos bondes e dos 
“footings” já se foram, mas a Mooca continua e continuará sendo 
sempre a mesma: um lugar alegre, acolhedor e apaixonante.  

Apesar disso, a região apresenta alguns perigos comuns nas 
grandes cidades, como a questão da falta de segurança, que afeta 
os nossos alunos no entorno da escola. Próxima a vias 
movimentadas e ocupadas por moradores de rua, os assaltos e 
roubos tem ocorrido com certa frequência e o tráfico de drogas ocorre 
a luz do dia, sem uma intervenção policial inibidora. 

DADOS GERAIS REFERENTES A CIDADE DE SÃO PAULO: 

Estado que Pertence: São Paulo (São Paulo é a capital do estado). 
Data de Fundação: 25 de janeiro de 1554 

Gentílico: paulistano  

População: 11.253.503 habitantes (Censo 2010 - IBGE) 



População estimada: 12.176.866 habitantes (estimada em julho de 
2018 - IBGE) 

Área (em km²): 1.521,110 

Densidade Demográfica (habitantes por km²): 7.398 (em 2010) 

Altitude (em metros): 760 

Mesorregião: Região Metropolitana de São Paulo 

Prefeito: Bruno Covas (PSDB) 

  

PRINCIPAIS DADOS ECONÔMICOS E SOCIAIS 

Produto Interno Bruto (PIB): R$ 607,15 bilhões (ano de 2014) 

Renda Per Capita: R$ 57.071 (ano de 2016) 

Principais Atividades Econômicas: indústria, comércio, serviços e 
construção civil. 

Índice de Desenvolvimento Humano (IDH): 0,805 - muito alto (PNUD 
- 2010) 

Esperança de vida ao nascer: 76,3 anos (2010) 

Mortalidade infantil (antes de completar um ano): 13,2/por 1.000 
nascidos vivos 

  

GEOGRAFIA 

Relevo: planalto  

Clima: Subtropical 

Vegetação: Mata Atlântica (pouca quantidade) 

Rios Principais: Rios Tietê, Pinheiros e Tamanduateí 

Temperatura média anual: 18,3ºC 

Índice Pluviométrico: 1317 mm 

Bioma: Mata Atlântica 

  

 

 



Avaliação do cumprimento de metas do ano 

anterior 
 
 

Meta 

Aprimorar os laboratórios de Informática, Nutrição e Dietética, Cozinha e Ciências (Biologia, Química e Física), melhorando as suas 

funcionalidades, seus equipamentos e utensílios, em 10% ao ano .  

Aumentar em 10% a qualidade na formação global do aluno a partir da adoção de metodologias adequadas buscando uma padronização de 

procedimentos da avaliação escolar com foco nas competências.  

Melhorar o desempenho escolar de nossos alunos, em 20% ao ano, em avaliações internas e externas a escola , buscando a excelência do 

processo educacional.  

Participar de ações sociais e ambientais, com o envolvimento de pelo menos 30% dos alunos, ao ano.  

Proporcionar capacitação e atualização de 65% dos professores e funcionários  

Reduzir, ao ano, 50% da evasão dos cursos na Unidade Escolar.  

Realizar ao menos 3 projetos de levantamento da memória coletiva da escola e dois grandes evento de comemoração do Jubileu de Ouro da 

escola  

Organizar os registros do arquivo acadêmico e funcional, tomando como referência para cada ano de ações para a meta, 10 anos de recuperação 

dos arquivos. 

Montar uma equipe profissionais da escola para pesquisar e analizar as novas necessidades do mercado de trabalho, buscando novos cursos a 

serem oferecidos e adequando os já existentes a isso.  

Aumentar em 10% ao ano as verbas oriundas da APM, visando ter autonomia em pequenas manutenções prediais e de compra e manutenção de 

equipamentos.  

Aumentar em 20% o número de alunos em estágios ofertados e acompanhados pela UE.  
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Meta 

Adequar os espaços da unidade escolar para a continuidade da oferta de merenda, com a construção de cozinha, refeitório e espaço de guarda dos 

produtos. 
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Análise 

ETEC PROFESSOR CAMARGO ARANHA localiza-se na MOOCA, 
bairro tradicional da capital paulista, distrito da classe média e classe 
média alta da Zona Leste da cidade de São Paulo. Pertence ao centro 
expandido, logo estamos localizados próximos de centros comerciais 
e empresas, além de possuirmos fácil acesso a várias regiões da 
cidade de São Paulo. 

O transporte urbano na região é bem distribuído, nas proximidades 
da escola existem estações de metrô e trem.  É servido pela Estação 
Bresser-Mooca da Linha 3 Vermelha do metrô de São Paulo e pela 
Estação Juventus-Mooca da Linha 10 da CPTM, além de terminais 
de ônibus próximos e várias linhas que circulam pelo entorno, o que 
facilita o acesso do aluno à escola.  

Características Sócio Econômica 

Em janeiro de 2017, a cidade de São Paulo estava com uma 
população estimada pela Fundação Seade de 11,7 milhões de 
pessoas. Crianças, adolescentes e jovens com até 29 anos 
correspondiam a 43% de seus habitantes, aqueles nas faixas etárias 
de 30 a 59 anos, a outros 43% e idosos de 60 anos e mais são 14%. 

Com forte integração das atividades econômicas com os municípios 
da Região Metropolitana de São Paulo – RMSP e outras áreas 
metropolitanas próximas (Campinas, Baixada Santista, Vale do 
Paraíba e Sorocaba), a cidade de Sçao Paulo gera trabalho e renda 
para milhões de paulistas e paulistanos. Segundo dados da Pesquisa 
de Emprego e Desemprego – PED, em 2015, 6,15 milhões de 
pessoas trabalhavam na capital e viviam em São Paulo ou em outras 
cidades da RMSP. Destes trabalhadores, estima-se que 5,4 milhões 
residiam na cidade, 226 mil em municípios do ABC paulista e 805 nas 
demais cidades da Região Metropolitana.  

De acordo com os estudos, há maior número de empregos nas áreas 
centrais de São Paulo, embora a maior parte da população ocupada 
more nas localidades mais distantes. A desproporção mais elevada 
entre o local onde os empregos são gerados e a região de residência 
dos empregados ocorre na Zona Centro, onde a infraestrutura 
pública é bem desenvolvida, mas os empregados residentes 
correspondem a 16% dos postos de trabalho. Nas Zonas Sul 1 e 
Oeste, a parcela de empregos é três vezes maior do que a de 
pessoas empregadas nelas residentes. Nas Zonas Leste 2 e Sul 2, 
verifica-se o oposto, ou seja, os postos de trabalho formais 



correspondem a 23% e 21%, respectivamente, da parcela de 
empregados que moram nessas áreas. 

No município de São Paulo, a taxa de desemprego aumentou de 
10,3%, em 2014, para 16,0%, em 2016. Somente em 2016, ocorreu 
eliminação de 205 mil ocupações, atingindo ocupados residentes em 
praticamente todas as zonas da capital, exceto Centro (aumento de 
8 mil ocupações) e Sul 1 (+3 mil). As zonas com maiores reduções 
no número de ocupados nelas residentes foram a Leste 2 
(decréscimo de 61 mil ocupações), a Leste 1 (-44 mil) e a Sul 2 (-55 
mil), as mais distantes da mancha central que concentra a geração 
de empregos. Embora com menor intensidade, também se verificou 
declínio nas Zonas Norte 2 (-24 mil), Oeste (-25 mil) e Norte 1 (-7 mil). 

  

Considerando-se o número de ocupados, as estimativas indicam que 
as Zonas Sul 2 e Leste 2 se mantêm com a maior concentração de 
pessoas que nelas residem e são ocupadas – acima de 1 milhão cada 
uma –, seguidas pelas Zonas Leste 1, Sul 1 e Norte 2, com 
patamares superiores a 600 mil ocupados. As Zonas Oeste e Norte 
1 são menores, com 507 mil e 427 mil ocupados, respectivamente, 
enquanto na zona Centro vivem apenas 250 mil ocupados. 

  

O Distrito da Mooca apresenta 15,26% da sua população na faixa 
etária abaixo de 15 anos, e 20,30% com 60 anos ou mais. Ao 
compararmos com o município e o estado, pode-se observar que a 
região possui porcentagem inferior de pessoas com menos de 15 
anos, (os valores são 19,39% e 19,48%, respectivamente). A 
avaliação referente a idade se dá pelo fato da escola possuir turmas 
de ensino médio e ensino médio integrado. O IDH do estado é de 
0,783, já o do Município é de 0,805. 

Com relação a Educação, é possível observar que o Estado de São 
Paulo apresenta 57,89% da população entre 18 a 24 anos com o 
Ensino Médio Completo. Possuía, em 2013, um PIB de 
R$1.708.221.389,98 e o Município de São Paulo, PIB de 
R$570.706.191,59. 

 

Indicadores 
 
 
Denominação 



Características Regionais 
Tipo 
Bloco 
 
 
Análise 

ETEC PROFESSOR CAMARGO ARANHA localiza-se na MOOCA, 
bairro tradicional da capital paulista, distrito da classe média e classe 
média alta da Zona Leste da cidade de São Paulo. Pertence ao centro 
expandido, logo estamos localizados próximos de centros comerciais 
e empresas, além de possuirmos fácil acesso a várias regiões da 
cidade de São Paulo. 

O transporte urbano na região é bem distribuído, nas proximidades 
da escola existem estações de metrô e trem.  É servido pela Estação 
Bresser-Mooca da Linha 3 Vermelha do metrô de São Paulo e pela 
Estação Juventus-Mooca da Linha 10 da CPTM, além de terminais 
de ônibus próximos e várias linhas que circulam pelo entorno, o que 
facilita o acesso do aluno à escola.  

Características Sócio Econômica 

Em janeiro de 2017, a cidade de São Paulo estava com uma 
população estimada pela Fundação Seade de 11,7 milhões de 
pessoas. Crianças, adolescentes e jovens com até 29 anos 
correspondiam a 43% de seus habitantes, aqueles nas faixas etárias 
de 30 a 59 anos, a outros 43% e idosos de 60 anos e mais são 14%. 

Com forte integração das atividades econômicas com os municípios 
da Região Metropolitana de São Paulo – RMSP e outras áreas 
metropolitanas próximas (Campinas, Baixada Santista, Vale do 
Paraíba e Sorocaba), a cidade de Sçao Paulo gera trabalho e renda 
para milhões de paulistas e paulistanos. Segundo dados da Pesquisa 
de Emprego e Desemprego – PED, em 2015, 6,15 milhões de 
pessoas trabalhavam na capital e viviam em São Paulo ou em outras 
cidades da RMSP. Destes trabalhadores, estima-se que 5,4 milhões 
residiam na cidade, 226 mil em municípios do ABC paulista e 805 nas 
demais cidades da Região Metropolitana.  

De acordo com os estudos, há maior número de empregos nas áreas 
centrais de São Paulo, embora a maior parte da população ocupada 
more nas localidades mais distantes. A desproporção mais elevada 
entre o local onde os empregos são gerados e a região de residência 
dos empregados ocorre na Zona Centro, onde a infraestrutura 
pública é bem desenvolvida, mas os empregados residentes 
correspondem a 16% dos postos de trabalho. Nas Zonas Sul 1 e 
Oeste, a parcela de empregos é três vezes maior do que a de 



pessoas empregadas nelas residentes. Nas Zonas Leste 2 e Sul 2, 
verifica-se o oposto, ou seja, os postos de trabalho formais 
correspondem a 23% e 21%, respectivamente, da parcela de 
empregados que moram nessas áreas. 

No município de São Paulo, a taxa de desemprego aumentou de 
10,3%, em 2014, para 16,0%, em 2016. Somente em 2016, ocorreu 
eliminação de 205 mil ocupações, atingindo ocupados residentes em 
praticamente todas as zonas da capital, exceto Centro (aumento de 
8 mil ocupações) e Sul 1 (+3 mil). As zonas com maiores reduções 
no número de ocupados nelas residentes foram a Leste 2 
(decréscimo de 61 mil ocupações), a Leste 1 (-44 mil) e a Sul 2 (-55 
mil), as mais distantes da mancha central que concentra a geração 
de empregos. Embora com menor intensidade, também se verificou 
declínio nas Zonas Norte 2 (-24 mil), Oeste (-25 mil) e Norte 1 (-7 mil). 

  

Considerando-se o número de ocupados, as estimativas indicam que 
as Zonas Sul 2 e Leste 2 se mantêm com a maior concentração de 
pessoas que nelas residem e são ocupadas – acima de 1 milhão cada 
uma –, seguidas pelas Zonas Leste 1, Sul 1 e Norte 2, com 
patamares superiores a 600 mil ocupados. As Zonas Oeste e Norte 
1 são menores, com 507 mil e 427 mil ocupados, respectivamente, 
enquanto na zona Centro vivem apenas 250 mil ocupados. 

  

O Distrito da Mooca apresenta 15,26% da sua população na faixa 
etária abaixo de 15 anos, e 20,30% com 60 anos ou mais. Ao 
compararmos com o município e o estado, pode-se observar que a 
região possui porcentagem inferior de pessoas com menos de 15 
anos, (os valores são 19,39% e 19,48%, respectivamente). A 
avaliação referente a idade se dá pelo fato da escola possuir turmas 
de ensino médio e ensino médio integrado. O IDH do estado é de 
0,783, já o do Município é de 0,805. 

Com relação a Educação, é possível observar que o Estado de São 
Paulo apresenta 57,89% da população entre 18 a 24 anos com o 
Ensino Médio Completo. Possuía, em 2013, um PIB de 
R$1.708.221.389,98 e o Município de São Paulo, PIB de 
R$570.706.191,59. 

Falando-se em emprego, 19,72% dos empregos do Estado, estão 
ligados ao comércio, e os salários possuem média de R$2.385,21.  O 
que gera cerca de 75,24% de participação no PIB, de acordo com a 
SEADE, e 80% de acordo com a FIESP. A renda Per capita no estado 



de São Paulo apresenta-se inferior à do município, sendo do Estado, 
R$853,75 e a do Município R$1.126,97. 

Cursos Oferecidos pela ETEC Professor Camargo Aranha 

Atualmente a ETEC Professor Camargo Aranha oferece os cursos: 

Ensino Médio (regular) 

Técnicos Integrados ao Ensino Médio: Administração, Contabilidade, 
Informática, Nutrição e Dietética e Marketing. 

Ensino Médio com Qualificação Técnica de Cozinha, 
Desenvolvimento de Sistemas e Marketing. 

Técnicos Modulares: Administração, Contabilidade, Cozinha, 
Eventos, Finanças, Informática e Nutrição e Dietética. 

MEDIOTEC: Nutrição e Dietética. 

Os ramos de atividade predominantes da cidade de São Paulo, em 
números, são de 17,32% dos empregos voltados para o Comércio e 
9,36% para a indústria. E a grande maioria, voltada ao setor de 
serviços. 

Dentre as ocupações, o setor de escrituração, onde os profissionais 
das áreas de administração, contabilidade e secretariado atuam, 
possui cerca de 542,632 vagas. Já na área de alimentos, são mais 
17.579 vagas para diversas atividades ligadas aos cursos de cozinha 
e nutrição. 

Com relação as vagas especificas para técnicos, em Administração 
são cerca de 6.089 vagas e Contabilidade 4.354 vagas. Os outros 
cursos técnicos oferecidos pela escola não possuem relação de 
vagas direta. 

A cidade, também, é conhecida por ser um polo gastronômico e de 
busca da melhoria da qualidade de vida, onde o técnico em Cozinha, 
Eventos e o de Nutrição e Dietética possuem um grande campo de 
ação.  

 

 

Indicadores 
 
 
Denominação 



Desemprego, mudanças sociais e tecnologia 
Tipo 
Bloco 
 
 
Análise 

Tem-se falado muito que a chegada da Quarta Revolução Industrial 
causará a perda de cinco milhões de empregos nas principais 
economias mundiais nos próximos cinco anos, segundo um relatório 
divulgado pelo Fórum Econômico Mundial (FEM). Estima-se que os 
15 principais países desenvolvidos e emergentes serão os mais 
atingidos, entre eles Estados Unidos, Alemanha, França, China e 
Brasil. 

“A Quarta Revolução Industrial” irá causar grande perturbação não 
só sobre o modelo de negócio, mas também no mercado”, diz o 
estudo. “São precisas medidas urgentes e concretas para esta 
transição, a médio prazo, e criar um grupo de trabalho com 
competências para o futuro, os governos terão de enfrentar um 
aumento constante do desemprego e da desigualdade. Isso mudará 
não só o que fazemos, mas também quem somos”, alertou o 
presidente e fundador do FEM, Klaus Schwab, em um comunicado. 

Pensando nisso, o Instituto Global Attitude reuniu algumas 
qualidades que a juventude deve pensar em desenvolver para seguir 
de forma confortável em um mundo de ritmo tão rápido. 

Autonomia social 

Esse mundo hiperconectado pensa por nós. Tem sido mais fácil do 
que nunca reunir argumentos com uma rápida busca no Google e 
nas mídias sociais, mas a análise crítica sobre algo requer um certo 
distanciamento do ciclo social para que consigamos desenvolver 
perspectivas próprias. Esta “autonomia social” se torna um desafio 
quando estamos sempre conectados com amigos e os demais 
usuários de internet, que emitem opiniões que nem sempre são de 
própria autoria, mas este exercício é essencial para o 
desenvolvimento de uma mente crítica e pensante. 

Dormir com uma decisão a tomar 

A demanda por instantaneidade nos impede de passar um dia para 
fazer uma decisão importante, mas muitas vezes é melhor dizer que 
tomará sua decisão em breve do que dar uma resposta qualquer só 
porque as pessoas anseiam por agilidade. Paciência é essencial. 

  



Aprofundamento de uma atividade 

A exaustão psicológica tem crescido nos dias atuais. É comum sentir 
que, após a jornada de trabalho, muito foi feito, quando na verdade 
poucas atividades representaram real profundidade. Um trabalho 
significativo requer uma dedicação maior, sem interrupções de 
demandas de terceiros, e perder tempo dedicando-se a uma 
atividade superficial resulta em um cansaço pouco recompensador. 
Necessário também saber gerir o tempo, para que não se perca nas 
atividades de pouco significado e acabar não realizando as mais 
importantes. 

  

Refletir sobre o que deve ser particular 

Convenhamos que vivemos em uma crise de privacidade. Decidir o 
que deveria ser compartilhado online ou não é um exercício 
essencial. Ao se depararem com uma ideia para compartilhar nas 
redes sociais, os jovens devem parar e se fazer duas perguntas: “por 
que estou fazendo isso? ” e “o que isso me trará de bom? ”. 

  

Estar sempre aprendendo 

O contínuo aprendizado de novas competências e habilidades ao 
longo da carreira é essencial. Além de poder se renovar 
profissionalmente, é possível desenvolver vivências pessoais 
enriquecedoras. 

Em 2015, o Fórum Econômico Mundial colocou o Brasil na 
constrangedora 78ª posição entre 124 nações, mostrando que, por 
aqui, até mesmo os profissionais com nível superior ainda estão 
muito abaixo das exigências do mercado. 

Enquanto em alguns casos nem sequer a qualificação acadêmica se 
harmoniza às exigências do mundo corporativo, o mercado vem 
exigindo inúmeras habilidades extras que têm pego muitos recém-
formados de surpresa. 

As principais exigências do mercado devem fazer parte dos estudos 
e pesquisas dos trabalhadores da educação profissional, bem como, 
o preparo para recomendações sobre a construção de um perfil 
profissional atraente às organizações.  

Desemprego 

A taxa de desemprego no Brasil aumentou para 12% no trimestre 
móvel encerrado em janeiro, atingindo 12,7 milhões de pessoas, 



segundo dados divulgados nesta quarta-feira (27) pelo Instituto 
Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). 

Trata-se do maior número de desocupados desde agosto do ano 
passado, após uma sequência de 8 meses seguidos de quedas e um 
de estabilidade. 

No trimestre encerrado em dezembro de 2018, a taxa de desemprego 
verificada pelo IBGE foi de 11,6%. atingindo 12,2 milhões de 
brasileiros.  

A recuperação ainda lenta do mercado de trabalho tem sido 
pressionada pelo elevado número de desalentados e de 
subutilizados, em uma economia que ainda sem fôlego expressivo, 
apesar da expectativa de melhora progressiva. 

No ano passado, a taxa média de desemprego recuou para 12,3%, 
ante 12,7% em 2017, mas foi sustentada sobretudo pelo crescimento 
do trabalho informal e por conta própria, que voltou a bater recorde 
neste trimestre encerrado em janeiro. 

A indústria foi o setor que mais dispensou trabalhadores na 
comparação com o trimestre encerrado em outubro (menos 345 mil), 
seguida por agricultura (menos 192 mil) e administração pública 
(menos 175 mil). 

Apesar do aumento do número de desempregados, trata-se da 
segunda queda seguida da taxa oficial de desocupação para meses 
de janeiro. No trimestre móvel encerrado em janeiro de 2018, o 
desemprego estava em 12,2%. 

Nesse sentido, a ETEC Prof. Camargo Aranha vem utilizando dados 
e informações dessas mudanças para a adequação de suas 
metodologias educacionais, para a proposição de novos cursos e 
busca de parceiros para o aumento da oferta de estágios e trabalho. 

 

 

Indicadores 
 
 
Denominação 
Observatório Escolar 2018 
Tipo 
Bloco 



 
 
Análise 

O Observatório Escolar anual estimula a participação da comunidade 
escolar no aprimoramento das atividades pedagógicas e 
administrativas, com a finalidade de identificar eventuais fatores 
críticos e priorizar ações para melhoria do desempenho das 
escolas. Em 2018, foi realizada a auto avaliação das práticas realizadas em 2017. Com 

toda criticidade, a equipe de colaboradores e a coordenação do Observatório, em nossa 

escola, buscaram avaliar tudo com base na permanente evolução e na melhoria contínua 

dos processos internos. 

  

Observatório Escolar 

Das observações tratadas no Observatório Escolar, algumas serão 
objetos de planos de ação. São as apontadas como de alta prioridade 
de plano de ação e são elas: 

Bloco: Tecnologia e Infraestrutura 

Capítulo: A - Espaços de trabalho (utilização, organização e 
limpeza)  
Afirmação: São realizados, anualmente, testes de estanqueidade 
nas instalações de gás, com a expedição de laudo pela empresa 
contratada. (IT 28 e NBR-ABNT 15526:2012).  
(1) IT - Instrução Técnica 28 do Corpo de Bombeiros – Decreto 

Estadual 56.819/11 NBR ABNT 15526:2012. Esta norma se aplica 
aos seguintes gases combustíveis: gás natural (GN), gases 
liquefeitos de petróleo (GLP, propano, butano) em fase vapor e 
mistura ar-GLP. 

Obs.: o laudo é imprescindível nas edificações que possuam 
instalação interna de gás canalizado. 

Opção assinalada: Não são realizados  

Comentários Unidade: Constantemente são realizadas 
manutenções na rede de gás, conforme a nota fiscal em anexo. 
Quanto ao laudo, a UE tem encontrado dificuldade para a 
contratação de empresas que o façam, pois nem toda empresa que 
faz a manutenção está apta a expedir um laudo. Solicitamos a outras 
unidades a indicação de empresas que possam realizar a inspeção 
e a emissão desse laudo. 

http://oe.cps.sp.gov.br/Biblioteca/Etec/Tecnologia%20e%20Infraestrutura/A%2014/manual_gas.pdf
http://cps-oe.azurewebsites.net/Biblioteca/Etec/Tecnologia%20e%20Infraestrutura/A%2015/INSTRUCAO_TECNICA_28-2011.pdf
http://cps-oe.azurewebsites.net/Biblioteca/Etec/Tecnologia%20e%20Infraestrutura/A%2015/INSTRUCAO_TECNICA_28-2011.pdf
http://cps-oe.azurewebsites.net/Biblioteca/Etec/Tecnologia%20e%20Infraestrutura/A%2015/NBR%2015526.pdf
http://cps-oe.azurewebsites.net/Biblioteca/Etec/Tecnologia%20e%20Infraestrutura/A%2015/NBR%2015526.pdf
http://cps-oe.azurewebsites.net/Biblioteca/Etec/Tecnologia%20e%20Infraestrutura/A%2015/NBR%2015526.pdf


Comentários Observador: O comentário e o anexo não evidenciam 
o teste de estanqueidade e por isso, orientamos a realização do 
serviço pela Instrução 05 da UGAF. 

  

Capítulo: B - Equipamentos, ferramentas, mobiliários, instalações e 

Softwares (utilização, organização e limpeza). 

Afirmação: As instalações dos cursos existentes na Unidade 
Escolar, estão de acordo com os planos dos cursos (capítulo 7) 
e/ou Projeto de padronização dos laboratórios das habilitações 
profissionais.   

Opção assinalada: Quase todas as instalações dos laboratórios de 
todos os cursos estão de acordo com os referenciais citados. 

Comentários Unidade: Os laboratórios em sua maioria estão de 
acordo com o projeto de padronização conforme evidências anexas. 

Comentários Observador: As instalações das Habilitações de 
Cozinha e Nutrição não estão de acordo. 

  

Capítulo: A - Espaços de trabalho (utilização, organização e 
limpeza)  

Afirmação: São realizadas inspeções e manutenções anuais na 
Cabine primária. 

Opção: são raramente realizadas. 

Comentários Unidade: Em 2017 foi enviado ao Centro Paula 
Souza, ofício de solicitação para manutenção da rede elétrica da UE 
com urgência. 
Comentários Observador: A última manutenção na cabine primária foi realizada em 2015. 

Capítulo: D - Documentação Legal e Segurança de Informações 

Afirmação: A Unidade Escolar possui os documentos legais: 
auto de inspeção (Polícia Militar e Prefeitura local); alvará de 
funcionamento (Prefeitura local); Habite-se (Prefeitura local); Auto de 
Licença e Funcionamento e demais documentos legais que se 
tornem necessários, expedido pelo órgão responsável pela vigilância 
sanitária ou a quem esta designar; certificado de vistoria (Polícia 
Civil), onde aplicável; livro de inspeção do trabalho para registros da 
fiscalização do trabalho; AVCB- Auto de Vistoria do Corpo de 
Bombeiros (Decreto Estadual nº 56819, de 10.03.2011) 

http://cps-oe.azurewebsites.net/Biblioteca/Etec/Tecnologia%20e%20Infraestrutura/B%2001/LABORAT%C3%93RIO%20DE%20CI%C3%8ANCIAS_vers%C3%A3o%2018%20novembro%202016.pdf
http://cps-oe.azurewebsites.net/Biblioteca/Etec/Tecnologia%20e%20Infraestrutura/B%2001/LABORAT%C3%93RIO%20DE%20CI%C3%8ANCIAS_vers%C3%A3o%2018%20novembro%202016.pdf
http://cps-oe.azurewebsites.net/Biblioteca/Etec/Tecnologia%20e%20Infraestrutura/A%2018/O%20que%20%C3%A9%20uma%20cabine%20prim%C3%A1ria.pdf
http://cps-oe.azurewebsites.net/Biblioteca/Etec/Tecnologia%20e%20Infraestrutura/A%2018/O%20que%20%C3%A9%20uma%20cabine%20prim%C3%A1ria.pdf
http://cps-oe.azurewebsites.net/Biblioteca/Etec/Tecnologia%20e%20Infraestrutura/D%2001/Certificado%20de%20vistoria%20Policia%20Civil.pdf
http://cps-oe.azurewebsites.net/Biblioteca/Etec/Tecnologia%20e%20Infraestrutura/D%2001/Certificado%20de%20vistoria%20Policia%20Civil.pdf
http://cps-oe.azurewebsites.net/Biblioteca/Etec/Tecnologia%20e%20Infraestrutura/D%2001/Novo%20AVCB%202014.pdf


Opção assinalada: Possui somente um dos documentos 
solicitados.  
Comentários Unidade: possui o livro de inspeção do trabalho para 
registros da fiscalização do trabalho. Os demais documentos 
depende da autorização do Centro Paulo Souza. 
Comentários Observador: o comentário e o anexo evidenciam o item. 

  

Bloco: Saúde, Segurança e Meio Ambiente 

  

Capítulo: C – Pessoas 

Afirmação: Existem comprovantes do treinamento da manutenção 
de profissional qualificado e autorizado para trabalhar em instalações 
elétricas: NR 10 básico e/ou SEP- Sistema Elétrico de Potência, 
quando aplicável, e/ou NR-10 reciclagem. (6) Esta Norma 
Regulamentadora – NR 10estabelece os requisitos e condições 
mínimas objetivando a implementação de medidas de controle e 
sistemas preventivos, de forma a garantir a segurança e a saúde dos 
trabalhadores que, direta ou indiretamente, interajam em instalações 
elétricas e serviços com eletricidade. São previstos na norma, 
treinamentos básicos de 40 horas e de reciclagem, a cada 2(dois) 
anos. 

Opção: nenhum dos funcionários que se enquadram a esta norma 
está treinado. 

Comentários Unidade: Nossa UE não possui cursos técnicos de 
eletroeletrônica / eletrotécnica. 

Comentários Observador: A unidade possui 2 auxiliares de apoio e 
nenhum deles possui o certificado da NR 10. 

Capítulo: D – CIPA 

Afirmação: A Unidade Escolar conta com grupo de alunos, que 
ajudam a monitorar alguns aspectos voltados à segurança do 
trabalho. 

Este grupo de alunos tem como objetivo auxiliar a escola nos 
aspectos de segurança, podendo ajudar na identificação 
dos riscos existentes. Não são membros da CIPA. 

Opção: raramente ajudam. 

Comentários Unidade: O Grêmio Estudantil, além de auxiliar a APM 
na organização de eventos que envolvem a comunidade escolar, 

http://cps-oe.azurewebsites.net/Biblioteca/Etec/Sa%C3%BAde,%20Seguran%C3%A7a%20e%20Meio%20Ambiente/C%2012%20e%2013/nr-10.pdf
http://cps-oe.azurewebsites.net/Biblioteca/Etec/Sa%C3%BAde,%20Seguran%C3%A7a%20e%20Meio%20Ambiente/C%2012%20e%2013/nr-10.pdf


também auxilia a CIPA em campanhas de conscientização ambiental 
e prevenção de acidentes. 

Comentários Observador: Raramente os alunos auxiliam a CIPA, 
porém a unidade não registrou essas ações e por isso, orientamos 
monitorar as participações em ATA de reunião, registro fotográfico e 
formulários específico. 

Capítulo: D – CIPA 

Afirmação: A CIPA da Unidade Escolar realiza Verificações de 
Segurança. 

Obs.: O objetivo principal das verificações de segurança é detectar 
as possíveis causas que propiciem a ocorrência de acidentes, 
visando tomar ou propor medidas que eliminem ou neutralizem os 
riscos de acidentes de trabalho. 

Opção: Não foram realizadas verificações 

Comentários Unidade: Em novembro de 2017, a UE solicitou ao 
corpo de bombeiros uma avaliação dos equipamentos de segurança 
contra incêndio. Um representante da referida corporação fez a 
citada vistoria e, a pedido dos membros da CIPA, comprometeu-se 
em enviar um relatório detalhado da vistoria, documento este que não 
foi enviado até hoje à UE. 

Comentários Observador: A unidade não realiza verificações de 
segurança e por isso, orientamos a sistematização em check list 
específico o registro em ATA e as providências quando observado 
irregularidades. 

 

Indicadores 
 
 
Denominação 
Participação e resultados do Websai 
Tipo 
Bloco 
 
 
Análise 

Criado em 1997, o Sistema de Avaliação Institucional (SAI) foi implantado 
em todas as ETECs em 1999 e, em 2000, em todas as Fatecs, seguindo os 
mais rigorosos critérios estatísticos. 



A partir de 2010, os questionários deixaram de ser preenchidos em 
formulário de papel e passaram a ser totalmente on-line, trazendo mais 
agilidade ao processo de avaliação. Desde então, todos os entrevistados 
participam da pesquisa pela internet e o SAI passou a ser chamado de 
WebSAI.  

Em 2013, o WebSAI passou por novas mudanças. Uma nova metodologia 
de avaliação passou a ser adotada, com um foco mais específico na gestão 
das unidades em seus distintos ângulos, apresentando suas dimensões 
dentro dos seguintes indicadores: Insumos, Processo, Resultados e 
Impacto.   

Seu objetivo é buscar a melhoria da qualidade de ensino por meio do 
autoconhecimento. Com base nos resultados do WebSAI, diretores e 
professores podem detectar os pontos positivos e negativos de suas 
unidades e estabelecer estratégias para melhorar o desempenho de seus 
alunos. 

Dentro dessa perspectiva, a equipe responsável pela elaboração do Plano 
Plurianual de 2019, da ETEC Prof. Camargo Aranha, buscou analisar os 
resultados e elencar as dificuldades. 

Observou-se que a excelência pretendida precisa de ações e projetos 
adequados e relevantes, para a sua construção. 

Porém, é de se observar que a unidade escolar obteve, em 2017, melhores 
resultados que em anos anteriores e que o caminho está pronto para novas 
caminhadas ao sucesso. 

  

ETEC PROFESSOR CAMARGO ARANHA  

Participação na Pesquisa WebSAI  

Resultado Participação 2017 – 94,69 

Linha de Base -  94,69 

Meta - 88,12  

Resultado Participação 2018 - 92,43 

Em análise a tabulação dos questionários, foi dada especial atenção as 
respostas de funcionários, docentes e alunos que dizem respeito as suas 
participações no ambiente escolar, ao posicionamento que possuem em 



relação aos laboratórios e acervo da biblioteca, ao desenvolvimento 
acadêmico dos docentes e alunos, a gestão democrática, entre outros. 

 

Indicadores 
 
 
Denominação 
SARESP 2018 
Tipo 
Bloco 
 
 
Análise 

O Sistema de Avaliação de Rendimento Escolar do Estado de São Paulo 
(Saresp) é aplicado pela Secretaria da Educação do Estado de São Paulo com 
a finalidade de produzir um diagnóstico da situação da escolaridade básica 
paulista, visando orientar os gestores do ensino no monitoramento das 
políticas voltadas para a melhoria da qualidade educacional. 

Participação dos alunos no SARESP 2018 

  

INSTÂNCIAS Terceiros EM % 

CPS 21.926 90,6 

Escola 248 94,7 

  

  

Médias do SARESP 2018 de Língua Portuguesa 

INSTÂNCIAS Terceiros EM 

CPS 325 

Escola 338,2 

  

  

 

 

Médias do SARESP 2018 de Matemática 



INSTÂNCIAS Terceiros EM 

CPS 332 

Escola 340,8 

 

Indicadores 
 
 
Denominação 
Taxa de Concluintes Cursos 
Tipo 
OT 
Bloco 
Outros 
 
 
Análise 

Indica a condição terminativa de sucesso na trajetória de formação 
discente, representando os alunos que iniciaram e concluíram a formação 
de nível médio e, portanto, alcançaram os objetivos de aprendizagem, 
estando aptos a prosseguirem para um nível mais avançado e/ou para a 
inserção no mundo do trabalho. Ressalta?se que a conclusão, a depender 
das ocorrências de promoção e repetência, pode se dar ou não dentro do 
prazo regular definido para o Ensino Médio Integrado e para os cursos 
técnicos modulares, 3 anos ou 3 ou 4 semestres, respectivamente.   

Para esse indicador é proposto que os principais critérios para a definição 
das metas seja a delimitação de uma ”Faixa de Excelência” onde o 
desempenho de uma unidade ou um grupo sirva como referência a ser 
alcançada pelas demais Unidades. Este critério, já adotado nas BRs 
anteriores do CPS, foi ratificada, neste ano, junto à Comissão de Estudos 
para a BR, criada pela portaria CEETEPS?GDS 1730 de 29/05/2017.   

O valor que define a Taxa Concluinte das ETECs, esta delimitada, e serve 
como meta para ser alcançada por todas as Unidades em 70% em 10 (dez) 
anos para a BR 2018.  As Unidades que já estiverem acima deste valor, 
fazem parte da “Faixa de Referência” e tem como meta alcançar no mesmo 
prazo o melhor desempenho deste grupo e manter?se nessa faixa. 

É um indicador de resultado que indica a eficácia, ou seja, os resultados pr
ovenientes das ações escolares desenvolvidas no processo. 
Nele está expresso indicador de melhor desempenho escolar,onde podem



os aferir as taxas de sucesso escolar que espelham as oportunidades educ
acionais oferecidas e as condições à 
permanência e a conclusão dos alunos em seus cursos. 

Histórico base para cálculo dos Indicadores  
(Fonte: BD?CETEC / Fundação VUNESP – SARESP)  

  

Taxa Concluinte Curso  
  

Taxa concluinte curso 2016  64,41  
Linha de Base  64,41  

  

Meta   65,58  
  

Taxa Concluinte Curso 2017  69,24 

Taxa de Concluintes alcançada em 2018 91.0 
 

Indicadores 
 
 
Denominação 
Taxas de perdas e evasão 
Tipo 
Bloco 
 
 
Análise 

Sabemos que a evasão escolar é o abandono do aluno, que, apesar de estar 
matriculado, deixa de frequentar a sala de aula, por diversos motivos: 
necessidade de entrar no mercado de trabalho, desinteresse pelo estudo, 
falta de incentivo dos pais, dificuldades de aprendizagem, repetências 
anteriores, entre outros. 

Dentro da ETEC PROFESSOR CAMARGO ARANHA, isto não é diferente, 
porém, há grandes desafios a serem vencidos, e o maior deles é a evasão 
escolar, especialmente quando atinge um nível superior a 15%.  

Assim, projetos focados na redução desses índices foram propostos 
e coordenadores de área, coordenação pedagógica, orientação 
educacional e professores passaram a trabalhar juntos, para fazer 
acontecer. Como consequência, os resultados foram positivos e 
mostram que esse indicador deve continuar a nortear metas e 
ações futuras.  

  

 



 
1ª série 

2017 

ETIM 
ADMINISTRAÇÃO 

  

Entrada – 1ª série 
2017 

  

  

Entrada – 2ª série 
2018 

  

  

% de perda 
comparativa 

Matriculados 41 Matriculados 41 0,00% 

2ª série 
2017 

Entrada – 2ª série 
2017 

Entrada – 3ª série 
2018 

% de perda 
comparativa 

Matriculados 42 Matriculados 38 9,52% 

3ª série 
2017 

Entrada – 3ª série 
2018 

Saída – 3ª série 
2018 

% de perda 
comparativa 

Matriculados 36 Matriculados 35 2,78% 

ETIM CONTABILIDADE 

1ª série 
2017 

Entrada – 1ª série 
2017 

Entrada – 2ª série 
2018 

% de perda 
comparativa 

Matriculados 39 Matriculados 36 7,69% 

2ª série 
2017 

Entrada – 2ª série 
2017 

Entrada – 3ª série 
2018 

% de perda 
comparativa 

Matriculados 38 Matriculados 35 7,89% 

3ª série 
2017 

Entrada – 3ª série 
2018 

Saída – 3ª série 
2018 

% de perda 
comparativa 

Matriculados 34 Matriculados 33 2,94% 

ETIM  / INFORMÁTICA 

1ª série 
2017 

Entrada – 1ª série 
2017 

Entrada – 2ª série 
2018 

% de perda 
comparativa 

Matriculados 40 Matriculados 40 0,0% 

2ª série 
2017 

Entrada – 2ª série 
2017 

Entrada – 3ª série 
2018 

% de perda 
comparativa 

Matriculados 41 Matriculados 40 2,4% 

3ª série 
2017 

Entrada – 3ª série 
2018 

Saída – 3ª série 
2018 

% de perda 
comparativa 

Matriculados 41 Matriculados 40 2,4% 

ETIM MARKETING 



1ª série 
2017 

Entrada – 1ª série 
2017 

Entrada – 2ª série 
2018 

% de perda 
comparativa 

Matriculados 39 Matriculados 39 0,0% 

2ª série 
2017 

Entrada – 2ª série 
2017 

Entrada – 3ª série 
2018 

% de perda 
comparativa 

Matriculados 35 Matriculados 34 2,9% 

ETIM NUTRIÇÃO 

1ª série 
2017 

Entrada – 1ª série 
2017 

Entrada – 2ª série 
2018 

% de perda 
comparativa 

Matriculados 40 Matriculados 38 5,0% 

2ª série 
2017 

Entrada – 2ª série 
2017 

Entrada – 3ª série 
2018 

% de perda 
comparativa 

Matriculados 35 Matriculados 34 2,9% 

3ª série 
2017 

Entrada – 3ª série 
2018 

Saída – 3ª série 
2018 

% de perda 
comparativa 

Matriculados 39 Matriculados 39 0,0% 

 

MODULAR 

MODULAR ADMINISTRAÇÃO 

1º módulo 
(1º semestre 

2018) 

Entrada – 1º módulo 
1º semestre/2018 

Entrada – 2º módulo 
2º semestre/2018 

% de perda 
comparativa 

Matriculados 40 Matriculados 35 12,50% 

2º módulo 
(1º semestre 

2018) 

Entrada – 2º módulo 
1º semestre/2018 

Entrada – 3º módulo 
2º semestre/2018 

% de perda 
comparativa 

Matriculados 34 Matriculados 28 17,65% 

3º módulo 
(1º semestre 

2018) 

Entrada – 3º módulo 
1º semestre/2018 

Saída – 3º módulo 
1º semestre/2018 

% de perda 
comparativa 

Matriculados 29 Matriculados 29 0,00% 

            

MODULAR CONTABILIDADE 

Entrada – 1º módulo 
1º semestre/2018 

Entrada – 2º módulo 
2º semestre/2018 

% de perda 
comparativa 



1º módulo 
(1º semestre 

2018) 

Matriculados 39 Matriculados 28 28,21% 

2º módulo 
(1º semestre 

2018) 

Entrada – 2º módulo 
1º semestre/2018 

Entrada – 3º módulo 
2º semestre/2018 

% de perda 
comparativa 

Matriculados 38 Matriculados 29 23,68% 

3º módulo 
(1º semestre 

2018) 

Entrada – 3º módulo 
1º semestre/2018 

Saída – 3º módulo 
1º semestre/2018 

% de perda 
comparativa 

Matriculados 18 Matriculados 15 16,67% 

            

MODULAR COZINHA 

1º módulo 
(1º semestre 

2018) 

Entrada – 1º módulo 
1º semestre/2018 

Entrada – 2º módulo 
2º semestre/2018 

% de perda 
comparativa 

Matriculados 39 Matriculados 37 5,13% 

2º módulo 
(1º semestre 

2018) 

Entrada – 2º módulo 
1º semestre/2018 

Entrada – 3º módulo 
2º semestre/2018 

% de perda 
comparativa 

Matriculados - Matriculados - - 

3º módulo 
(1º semestre 

2018) 

Entrada – 3º módulo 
1º semestre/2018 

Saída – 3º módulo 
1º semestre/2018 

% de perda 
comparativa 

Matriculados 21 Matriculados 18 14,29% 

            

MODULAR EVENTOS 

1º módulo 
(1º semestre 

2018) 

Entrada – 1º módulo 
1º semestre/2018 

Entrada – 2º módulo 
2º semestre/2018 

% de perda 
comparativa 

Matriculados - Matriculados - - 

2º módulo 
(1º semestre 

2018) 

Entrada – 2º módulo 
1º semestre/2018 

Entrada – 3º módulo 
2º semestre/2018 

% de perda 
comparativa 

Matriculados 38 Matriculados 33 13,16% 

3º módulo 
(1º semestre 

2018) 

Entrada – 3º módulo 
1º semestre/2018 

Saída – 3º módulo 
1º semestre/2018 

% de perda 
comparativa 

Matriculados - Matriculados - - 

            

MODULAR FINANÇAS 



1º módulo 
(1º semestre 

2018) 

Entrada – 1º módulo 
1º semestre/2018 

Entrada – 2º módulo 
2º semestre/2018 

% de perda 
comparativa 

Matriculados 38 Matriculados 30 21,05% 

2º módulo 
(1º semestre 

2018) 

Entrada – 2º módulo 
1º semestre/2018 

Entrada – 3º módulo 
2º semestre/2018 

% de perda 
comparativa 

Matriculados - Matriculados - - 

3º módulo 
(1º semestre 

2018) 

Entrada – 3º módulo 
1º semestre/2018 

Saída – 3º módulo 
1º semestre/2018 

% de perda 
comparativa 

Matriculados 30 Matriculados 25 16,7% 

            

MODULAR INFORMÁTICA 

1º módulo 
(1º semestre 

2018) 

Entrada – 1º módulo 
1º semestre/2018 

Entrada – 2º módulo 
2º semestre/2018 

% de perda 
comparativa 

Matriculados 40 Matriculados 33 17,50% 

2º módulo 
(1º semestre 

2018) 

Entrada – 2º módulo 
1º semestre/2018 

Entrada – 3º módulo 
2º semestre/2018 

% de perda 
comparativa 

Matriculados - Matriculados - - 

3º módulo 
(1º semestre 

2018) 

Entrada – 3º módulo 
1º semestre/2018 

Saída – 3º módulo 
1º semestre/2018 

% de perda 
comparativa 

Matriculados 33 Matriculados 32 3,03% 

            

MODULAR NUTRIÇÃO 

1º módulo 
(1º semestre 

2018) 

Entrada – 1º módulo 
1º semestre/2018 

Entrada – 2º módulo 
2º semestre/2018 

% de perda 
comparativa 

Matriculados 37 Matriculados 29 21,6% 

2º módulo 
(1º semestre 

2018) 

Entrada – 2º módulo 
1º semestre/2018 

Entrada – 3º módulo 
2º semestre/2018 

% de perda 
comparativa 

Matriculados 38 Matriculados 31 18,42% 

3º módulo 
(1º semestre 

2018) 

Entrada – 3º módulo 
1º semestre/2018 

Saída – 3º módulo 
1º semestre/2018 

% de perda 
comparativa 

Matriculados 32 Matriculados 31 3,13% 

 



Força 

Fraqueza 

   Adicionar Força 

Descrição - Remover 

Ambiente de Integração amigável  remover 

Crescimento nos resultados das avaliações 

institucionais nos últimos anos, na busca 

pela excelência 

 remover 

Número de laboratórios  remover 

Localização da escola e facilidade de acesso;  remover 

Estrutura física  remover 

Cultura de trabalho por projetos na escola;  remover 

Bons resultados em avaliações.  remover 

Boa relação entre os professores de todos os 

cursos; 

 remover 

Equipe técnico-administrativa coesa e 

competente; 

 remover 

Organização das coordenações;  remover 

Características Regionais e Localização da 

Unidade Escolar 

 remover 
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Descrição - Remover 

Gestão transparente  remover 

Envolvimento dos alunos com a escola e o 

senso de pertencimento, tornando a 

comunidade coesa na defi 

 remover 

Organização de visitas técnicas e palestras 

complementares aos cursos; 

 remover 

Professores qualificados;  remover 

   Adicionar Fraqueza 

Descrição - Remover 

Falta de participação e comprometimento 

efetivo da comunidade externa  

 remover 

Evasão  remover 

Indisponibilidade de materiais didáticos  remover 

Ausência de espaço de convivência para os 

alunos 

 remover 

Falta de recursos humanos  remover 

Resistência a capacitação por professores e 

funcionários mais antigos. 

 remover 

Recursos financeiros insuficientes  remover 
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Oportunidade 

Ameaça 

   Adicionar Oportunidade 

Descrição - Remover 

Parcerias colaborativas  remover 

   Adicionar Ameaça 

Descrição - Remover 

Entorno da Unidade Escolar com comércio 

ilegal de bebidas e drogas 

 remover 

Risco da região.  remover 

Concorrência e grande oferta de cursos  remover 

Grave situação econômica do país.  remover 

 

Prioridades 
Prioridade 

Combate as perdas e a evasão.  

Adequação dos cursos  

Aumento da busca e oferta por Estágios  

Capacitação docente e de profissionais da escola.  

Melhorar os resultados alcançados pelos alunos no processo ensino aprendizagem,  
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Prioridade 

Melhorar a comunicação interna e externa  

 

Objetivo 
  

A ETEC "Professor Camargo Aranha", em consonância com a missão do CEETPS de 
assegurar a formação adequada de jovens e adultos para o mundo do trabalho, tem por 
objetivos: 

I – Formar indivíduos aptos a exercerem a cidadania moderna, ou seja, a eficiência e a 
solidariedade, o antidogmatismo e a tolerância, o pluralismo e a inteligência, o direito 
de ser bem sucedido, o respeito à vida e o desenvolvimento da consciência ambiental; 

II – Qualificar para o trabalho, oferecendo cursos técnicos de qualidade nos eixos 
tecnológicos de gestão, negócios, ambiente, saúde e segurança, informação e 
comunicação, turismo, hospitalidade e lazer, proporcionando-lhe um processo de 
escolaridade que privilegie conhecimentos, habilidades e competências que lhes 
possibilitem aprender de forma significativa, acompanhando o desenvolvimento do 
alunado e a demanda dos cursos; 

 III – Garantir um espaço permanente de discussão entre docentes, comunidade escolar, 
empresários, pais e profissionais convidados, para acompanhamento do mundo do 
trabalho, assimilação de novos processos bem como a proposição de alternativas para 
os problemas enfrentados no ambiente profissional. 

IV – Manter os espaços físicos adequados ao desenvolvimento das atividades escolares.  

  

E para isso, estabelece, para esse Projeto Plurianual de Gestão, objetivos específicos: 

I - Combater a Evasão  

II - Aumentar a permanência dos alunos nos cursos técnicos oferecidos pela ETEC, 
através de ações voltadas a melhoria do processo de ensino aprendizagem e de 
interesse do aluno; 

III - Estreitar a relação escola- comunidade; 

IV - Melhorar o desempenho dos alunos nos componentes que apresentam maior 
dificuldade; 

V - Adequar as práticas pedagógicas às novas demandas do mercado.  

VI - Buscar novos parceiros para ofertas de estágios, projetos e promoções culturais de 
suas atividades. 
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VII - Adequar e ofertar cursos em consonância com as necessidades do mercado de 
trabalho. 

 

Metas 
 
 

Meta 

Reduzir 50% da evasão e perdas ao ano.  

Aumentar em 20% o número de alunos em estágios ofertados e acompanhados pela UE.  

Melhorar o desempenho escolar de nossos alunos em 20% ao ano.  

Participar de ações sociais e ambientais, com o envolvimento de pelo menos 30% dos alunos, ao ano.  

Proporcionar capacitação e atualização de 65% dos professores e funcionários  

Implantar uma rede de comunicação interna e externa eficaz e eficiente, no ano de 2019, que proporcione o controle numérico da chegada 

dos informes, melhorando em 100% a comunicação da comunidade escolar.  

Organizar os registros do arquivo acadêmico e funcional, tomando como referência para cada ano de ações, 10 anos de recuperação dos 

arquivos. 

Realizar ao menos 3 ações de levantamento da memória coletiva da escola, no ano de 2019.  

 

Projetos 

 

Parecer do Conselho de Escola 
O Conselho de Escola discutiu e aprovou o PPG 2019-2023 em 
27/03/2017, com os devidos temas apresentados, ponderados, discutidos e 

aprovados.  
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