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Plano Escolar 2015 
Etec Doutor José Luiz Viana Coutinho

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

O Plano Plurianual de Gestão tem uma vigência de cinco anos, com replanejamento, no mínimo, anual. A atualização anual,
com inclusão de novos projetos, garante o horizonte permanente de cinco anos. 

 

Todo  projeto  supõe  rupturas  com  o  presente  e  promessas  para  o  futuro.  Projetar  significa  tentar  quebrar  um  estado  confortável
para arriscarse, atravessar um período de instabilidade e buscar uma nova estabilidade em função da promessa que cada projeto
contém  de  estado  melhor  do  que  o  presente.  Um  projeto  educativo  pode  ser  tomado  como  promessa  frente  a  determinadas
rupturas. As promessas tornam visíveis os campos de ação possível, comprometendo seus atores e autores. (GADOTTI, 2000)

 

PARTICIPANTES

Diretor

Luiz Carlos Floriano da Silva
Luzia Corsini Dejavite

Conselho de Escola

Nome Segmento que representa
Etapas do processo

I II III IV

  Antonio José da Cruz
representante dos
empresários, vinculado a um
dos cursos: ACIJ

     

  Celma F. P. Lima representante dos pais de
alunos      

  Felipe Leonardo Hernandez representante dos servidores
técnico e administrativos      

  Kleber Errera de Souza coordenador Contabilidade  

  Luciana Socorro Zambon
representante diretorias de
serviços e relações
institucionais

  Luzia Corsini Dejavite Diretora

  Thiago Henrique do Carmo Representante discente      

  Vinicius Martins de Oliveira representante do poder
público municipal: CONSIRJ    

  Vitor Paulo Boldrin
representante de instituição
de ensino, vinculada a um
dos cursos: FATEC

     

  Willians Pizolato Diretor de Serviço
Administrativo

Outros Colaboradores

Nome Função/Cargo
Etapas do processo

I II III IV
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  ''Camila maria. W. Vioto coordenadora Enfermagem

  Alberto Gandur Lopes Coordenador de Administração

  Ana Maria Martins Vian Rodrigues Coordenador do Núcleo de
Gestão Pedagógica

  Ana Paula Bote Rodrigues coordenador Agrop. Integrado
E. M.

  Fábio Roque Amado Coordenador ADM Integrado ao
Ensino médio (vence)

  José Molina Zorzi Professor

  Luciana Socorro Zambon Diretora de Serviços
Acadêmicos

  Marcia R. B. Scatena Coordenador Ensino médio

  Marly Luciana Da Silva ORIENTADORA EDUCACIONAL

  Vera Regina Matozo Especiato Coordenadora
Descentralizadas Vence

  Vinicius Martins Oliveira Coordenador RH

  Yuri André Vioto Silva
Coordenador de Área –
Manutenção e Suporte em
Informática

Legenda das etapas

I Levantamento de Dados e Informações

II Análise dos Indicadores

III Definição de prioridades;

IV Definição de Metas / Projetos

NÍVEIS E MODALIDADES DE ENSINO

Modalidade: Médio

Descrição:

O trabalho realizado no Ensino Médio visa despertar nos jovens o interesse pela carreira profissionalizante,
principalmente na área agrícola, uma vez que, no período diverso às aulas os alunos mantém contato com
as atividades desenvolvidas na fazenda.

Além das atividades agropecuárias, os alunos são motivados a adquirir novos hábitos de estudo, realizando
atividades extraaula propostas pelos docentes e incrementadas através da utilização do Portal Educacional
Clickidéia,  que  também  subsidiam  o  trabalho  de  Filosofia  e  Sociologia  por  todos  os  demais  componentes
curriculares.

Coordenadora Equipe de Professores
Márcia R B Scatena Ana Maria M V Rodrigues

Vera R M Especiato
Pedro G Veiga
Luis F Rosalino
Márcia R B Scatena
Isa V de A Santos
Maristela dos S Oliveira
Aparecida Podsclan
Rogério E C dos Santos

Habilitações associadas:

Ensino Médio

Modalidade:Técnico

Técnico em Administração

 

Público Alvo
Perfil

característico

Segmento
econômico de
destino do Coordenador Equipe de

Professores
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dos egressos profissional

Concluintes do
Ensino Médio.

Profissional que
empreende,
analisa, interpreta
e correlaciona de
forma sistêmica os
cenários sociais,
políticos,
econômicos e
sustentáveis,
respeitando tipos
de mercado, as
tendências
culturais, os
nichos e as
possibilidades de
integração das
economias
contemporâneas.
Executa as
funções de apoio
administrativo:
protocolo e
arquivo, confecção
e expedição de
documentos
administrativos e
controle de
estoque. Opera
sistemas de
informações
gerenciais de
pessoal e material.
Utiliza ferramentas
da informática
básica, como
suporte às
operações
organizacionais.

Instituições
públicas,
privadas e do
terceiro setor.

Alberto
Gandur Lopes Ailton G Coveiro

Alberto G Lopes

Carlos E Rodrigues

Cleber de Oliveira

Danilo A Machado

Fernando O L de
Oliveira

Jeferson F Fassa

Jorge A S Nones

Kenia A B Gonzalez

Kleber E de Souza

Marcello A Gardenal

Marly L da Silva

Rogério E C dos Santos

Vinícius M de Oliveira

 

 

 

  

 

 Técnico em Agronegócio

 

Público Alvo
Perfil

característico dos
egressos

Segmento
econômico de
destino do
profissional

Coordenador Equipe de
Professores

Produtores
rurais e seus
familiares.
Pessoas
vinculadas às
cadeias
produtivas do

Profissional que
aplica técnicas de
gestão e de
comercialização que
visam o aumento da
eficiência do
mercado agrícola e

Propriedades
rurais.
Estabelecimentos
comerciais.
Estabelecimentos
agroindustriais.
Empresas de

Nilton
Aparecido
Marques de
Oliveira

Anieli C Artilha

Antonio J Pietrobon
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segmento
agrícola e
pecuário local.
Pessoas
interessadas
nas práticas
administrativas
e contábeis
ligada à
agropecuária.

agroindustrial.
Identifica os
segmentos das
cadeias produtivas
do setor
agropecuário. Avalia
custos de produção e
aspectos econômicos
para a
comercialização de
novos produtos e
serviços. Idealiza
ações
demarketingaplicadas
ao agronegócio.
Auxilia a organização
e execução de
atividades de gestão
do negócio rural,
inclusive
empreendimentos da
agricultura familiar.
Participa de sistemas
de gestão ambiental
e de promoção do
desenvolvimento
tecnológico e social
visando à qualidade
e à sustentabilidade
do empreendimento.
Orienta produtores e
trabalhadores rurais
na organização de
associações e
cooperativas.

assistência
técnica,
consultoria,
extensão rural e
pesquisa.
Cooperativas e
associações de
produtores rurais.

 

Fábio R de Oliveira

José M Zorzi

Karina P Landim /
Leonardo A Silva

Kenia A B Gonzalez

Nilton A M de
Oliveira

 

 

Técnico em Contabilidade

 

Público Alvo
Perfil

característico
dos egressos

Segmento
econômico de
destino do
profissional

Coordenador Equipe de
Professores

Concluintes do
Ensino Médio.
Profissionais
atuantes no
segmento da
Contabilidade.

Profissional que
efetua anotações
das transações
financeiras da
organização e
examina
documentos
fiscais e
parafiscais.
Analisa a
documentação
contábil e
elabora planos

Escritórios de
contabilidade, em
departamentos
de contabilidade
de empresas
agrícolas,
comerciais,
industriais e de
serviços e m
órgãos
governamentais

 

Kleber Errera
de Souza

Ailton G Coveiro

Alberto G Lopes

Carlos E Rodrigues
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de determinação
de taxas de
depreciação e
exaustão dos
bens materiais
de amortização
dos valores
imateriais.
Organiza,
controla e
arquiva
documentos
relativos à
atividade contábil
e controla as
movimentações.
Constitui e
regulariza
empresas,
identifica
documentos e
informações,
atende à
fiscalização e
procede a
consultoria
empresarial.
Executa a
contabilidade
geral,
operacionaliza a
contabilidade de
custos e efetua
contabilidade
gerencial.
Administra o
departamento de
pessoal e realiza
controle
patrimonial.

Cleber de Oliveira

Jorge A S Nones

Kenia A B Gonzales

Kleber E de Souza

Marcello A Gardenal

 

 

 

 

 

 Técnico em Enfermagem

 

Público Alvo
Perfil

característico
dos egressos

Segmento
econômico de
destino do
profissional

Coordenador Equipe de
Professores

Concluintes do
Ensino Médio e
pessoas que
atuam
profissionalmente
no segmento.

Profissional que
atua na
promoção,
prevenção,
recuperação e
reabilitação dos
processos saúde
doença. Colabora

Instituições
hospitalares,
ambulatoriais,
clínicas,
empresas,
serviços sociais,
serviços de
urgência,

Camila Maria
Buso Weiller
Viotto

Alessandra C F da S
Amaro
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Descrição:

com o
atendimento das
necessidades de
saúde do
paciente/cliente,
família e
comunidade, em
todas as faixas
etárias.
Desenvolve
ações de
educação para o
autocuidado,
bem como de
segurança no
trabalho e de
biossegurança
nas ações de
enfermagem.
Promove ações
de orientação e
preparo do
paciente para
exames. Realiza
cuidados de
enfermagem, tais
como: curativos,
administração de
medicamentos e
vacinas,
nebulizações,
procedimentos
invasivos,
mensuração
antropométrica e
verificação de
sinais vitais,
dentre outros.
Presta
assistência de
enfermagem a
pacientes clínicos
e cirúrgicos em
qualquer fase do
ciclo vital.
Participa de uma
equipe
multiprofissional
com visão crítica
e reflexiva,
atuando de
acordo com
princípios éticos.
Exerce ações de
cidadania e de
preservação
ambiental.

unidades
básicas de
saúde,
Programa Saúde
da Família,
home care
(domicílio) e
instituições de
longa
permanência
para idosos.

 

Anne G M Leati

Camila M B W Vioto

Débora F Foschi

Josiani C Tozzo

Kenia A B Gonzales

Leidepaula da R Belon

Rosimeire da Silva
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 Especialização Técnica em Urgência e Emergência Intra e ExtraHospitalar

 

Público Alvo
Perfil

característico
dos egressos

Segmento
econômico de
destino do
profissional

Coordenador Equipe de
Professores

Concluintes do
curso Técnico
em
Enfermagem.

Profissional que
atua na
promoção,
prevenção,
recuperação e
reabilitação dos
processos saúde
doença. Colabora
com o
atendimento das
necessidades de
saúde do
paciente/cliente,
família e
comunidade, em
todas as faixas
etárias.
Desenvolve ações
de educação para
o autocuidado,
bem como de
segurança no
trabalho e de
biossegurança
nas ações de
enfermagem.
Promove ações
de orientação e
preparo do
paciente para
exames. Realiza
cuidados de
enfermagem, tais
como: curativos,
administração de
medicamentos e
vacinas,
nebulizações,
procedimentos
invasivos,
mensuração
antropométrica e
verificação de
sinais vitais,
dentre outros.
Presta assistência
de enfermagem a
pacientes clínicos

Instituições
hospitalares,
ambulatoriais,
clínicas,
empresas,
serviços sociais,
serviços de
urgência,
unidades básicas
de saúde,
Programa Saúde
da Família, home
care (domicílio) e
instituições de
longa
permanência
para idosos.

 

Camila Maria
Buso Weiller
Viotto

Alessandra C F da S
Amaro

Camila M B W Vioto

Débora F Foschi

Josiani C Tozzo

Vladimir R Martinelli
Filho
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e cirúrgicos em
qualquer fase do
ciclo vital.
Participa de uma
equipe
multiprofissional
com visão crítica
e reflexiva,
atuando de
acordo com
princípios éticos.
Exerce ações de
cidadania e de
preservação
ambiental.

 

 

 

Técnico em Informática

 

Público Alvo
Perfil

característico
dos egressos

Segmento
econômico de
destino do
profissional

Coordenador Equipe de
Professores

Concluintes do
ensino médio
interessados
em atuar nas
áreas de
programação, e
sistemas
computacionais
e profissionais
atuantes no
mercado, que
buscam
oportunidades
de trabalho e
crescimento
profissional.

Profissional que
desenvolve e
opera sistemas,
aplicações,
interfaces
gráficas. Monta
estruturas de
banco de dados e
codifica
programas.
Projeta, implanta
e realiza
manutenção de
sistemas e
aplicações.
Seleciona
recursos de
trabalho,
linguagens de
programação,
ferramentas e
metodologias
para o
desenvolvimento
de sistemas.

Instituições
públicas, privadas
e do terceiro
setor, que
demandam
sistemas
computacionais,
especialmente
envolvendo
programação de
computadores:
indústrias em
geral; comércio;
empresas de
prestação de
serviços;
empresas de
tecnologia da
informação;
empresas
públicas,
privadas,
estaduais e
federais. Poderá
trabalhar como
autônomo em
consultoria,
treinamento e
desenvolvimento
de softwares.

Rogério Alves
dos Santos
Antoniassi

Ailton G Coveiro

Eduardo L da Cruz

Fábio R de Oliveira

Jorge L Gregório

Kenia A B Gonzalez

Luis A Soares

Rodrigo M Shibata

Rogério A dos S
Antoniassi

Rogério E C dos
Santos
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 Técnico em Manutenção e Suporte em Informática

 

Público Alvo
Perfil

característico
dos egressos

Segmento
econômico
de destino

do
profissional

Coordenador Equipe de
Professores

Concluintes do
Ensino Médio e
pessoas que
atuam
profissionalmente
no segmento de
Manutenção e
Suporte em
Informática

Profissional
querealiza
manutenção
preventiva e
corretiva de
equipamentos de
informática,
identificandoos
principais
componentes de
um computador e
suas
funcionalidades.
Identifica
asarquiteturas de
rede e analisa
meios físicos,
dispositivos e
padrões de
comunicação.Avalia
a necessidade de
substituição ou
mesmo atualização
tecnológica
doscomponentes
de redes. Instala,
configura e
desinstala
programas básicos,
utilitários
eaplicativos.
Realiza
procedimentos
debecape e
recuperação de
dados.

Instituições
públicas,
privadas e do
terceiro setor
que
demandem
suporte e
manutenção
de informática
ou na
prestação
autônoma de
serviços.

Yuri André
Vioto Silva

Bruno D Sartori

Eduardo L da Cruz

Fábio R de Oliveira

Isa V de A Santos

Mayara B Tondato

Rogério E C dos Santos

Yuri A V Silva

 

 

 

 Técnico em Recursos Humanos

 

Segmento
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Público Alvo Perfil
característico
dos egressos

econômico de
destino do
profissional

Coordenador Equipe de Professores

 Concluintes
do Ensino
Médio, ou
cursando o 2º
ensino médio.

 Profissional que
empreende,
analisa, interpreta
e correlaciona de
forma sistêmica
os cenários
sociais, políticos,
econômicos e
sustentáveis,
respeitando tipos
de mercado, as
tendências
culturais, os
nichos e as
possibilidades de
integração das
economias
contemporâneas.
Executa as
funções de apoio
administrativo:
protocolo e
arquivo,
confecção e
expedição de
documentos
administrativos e
controle de
estoque. Opera
sistemas de
informações
gerenciais de
pessoal e
material. Utiliza
ferramentas da
informática
básica, como
suporte às
operações
organizacionais

 Instituições
públicas, privadas
e do terceiro
setor

Vinícius
Martins de
Oliveira

Jeferson F Fassa

Danilo A Machado

Vinicius M de Oliveira

Kleber E de Souza

Luis A Soares

Bruno D Sartori

Carlos E Rodrigues

Kenia A B Gonzalez

Mayara B Tondato

 

Habilitações associadas:

Administração

Contabilidade

Recursos Humanos

Informática

Enfermagem

Agronegócio

Manutenção e Suporte em Informática

Modalidade: Integrado
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Técnico em Agropecuária Integrado ao Ensino Médio

 

Público
Alvo

Perfil
característico
dos egressos

Segmento
econômico de
destino do
profissional

Coordenador Equipe deProfessores

Filhos de
produtores
rurais e
demais
jovens com
vocação
para o
trabalho no
processo
produtivo da
agropecuária

profissional que
planeja,
executa,
acompanha e
avalia projetos
agropecuários e
agroindustriais,
em suas
diversas etapas
e atividades e
supervisiona a
produção
agropecuária.
Administra
empresas rurais
e promove a
industrialização
e a
comercialização
de produtos
agropecuários.
Experimenta,
testa,
desenvolve e
melhora
métodos e
tecnologias de
produção
sustentável.
Executa
pesquisas e
análises
laboratoriais.
Presta
assistência e
consultoria
técnica,
orientando
diretamente
produtores
sobre a
produção, a
comercialização
e a
biosseguridade
do setor.
Promove
diferentes
formas de
organização

Empresas
Agropecuárias;
Empresas
Agroindústrias:
Frigoríficos,
Laticínios,
Indústrias de
Processamento
de Produtos de
Origem Animal
e Vegetal;
Instituições
Públicas/
Privadas de
Pesquisa,
educação e
extensão rural;
Cooperativas
Agropecuárias
e fazendas;
Empresas de
prestação de
serviços
agropecuárias,
consultorias e
assistência
técnica;
Empresas
fornecedoras
de
agroquímicos;
Empresas de
fertilizantes;
Empresas de
máquinas,
equipamentos
e implementos
agrícolas;
Destilarias e
usinas de
açúcar e
álcool.

Nilton
Marques de
Oliveira

Ana Paula
Bote
Rodrigues
Antonio José
Pietrobon
Aparecida
Podsclan
Eduardo
Urbonas
Fernanda
Iglesias
Freitas
Duarte
Edilson de
Oliveira
Fernando
José Pereira
Gislaine
Lucate Viana
João Antonio
Lucato
João Vitor
Ferrari
José
Joaquim
Garcia
José Molina
Zorzi
Kenia
Alexandra
Batista
Gonzales
Rosana de
Oliveira
Luciana
Socorro
Zambon
Marcia
Regina
Boldrin
Scatena
Marcos
Cesar de
Carvalho
Maristela dos
Santos
Oliveira
Pedro Garcia
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Descrição:

social, extensão
e capacitação
rural e o
desenvolvimento
da visão de
sustentabilidade
da produção
agropecuária.

Veiga
Rogério
Eduardo
Cruz dos
Santos
Rosenir
Batista Vale
Silvana
Marta Sanita
Sellis
Vera Regina
Matozo
Especiato
Yuri Andre
Vioto Silva

Público Alvo

Perfil característico dos egressos

Segmento econômico de destino do profissional

Coordenador; Yuri André Vito Silva

Equipe de Professores

Alunos do ensino médio da escola Dom Artur Horsthuis interessados em atuar nas áreas de programação,
design para web e sistemas computacionais relacionados à internet e, para os profissionais atuantes no
mercado, que buscam oportunidades de trabalho e crescimento profissional no mundo da internet

O TÉCNICO EM INFORMÁTICA PARA INTENET é o profissional que desenvolve programas de
computador  para  Internet,  seguindo  as  especificações  e  paradigmas  da  lógica  de
programação e das linguagens de programação. Utiliza ferramentas de desenvolvimento de
sistemas  para  construir  soluções  que  auxiliam  o  processo  de  criação  de  interfaces  e
aplicativos  empregados  no  comércio  emarketingeletrônicos.  Desenvolve  e  realiza  a
manutenção de sítios e portais na Internet e Intranet

Instituições públicas, privadas e do terceiro setor que demandem programação de computadores
para internet

Equipe de professores 

Yuri André Vioto Silva 

Jorge Luis Gregório

Willians Guimarães

Yuri Andre Vioto

 Rodrigo Shibata

 Fábio Roque

 Evelyn Katherine

Técnico em Administração Integrado ao Ensino Médio

Público Alvo
Perfil

característico
dos egressos

Segmento
econômico
de destino

do
profissional

Coordenador Equipe deProfessores

Alunos do ensino
médio da escola
Dom Artur
Horsthuis
interessados em
atuar na área de

O TÉCNICO EM
ADMINISTRAÇÃO é
o profissional que
adota postura ética
na execução da
rotina administrativa,
na elaboração do

Instituições
públicas,
privadas e
do terceiro
setor.

Alberto
Gandur Lopes

 
Alberto
Gandur
Lopes
Fabio Roque
Marly
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recursos humanos,
controle financeiro,
produção, logística
de produção e
empresarial,
pesquisa, markting,
empreendedorismo,
gerenciamento de
empresas e
consultoria.

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.

Luciana da
Silva
Rivelino
Rodrigues
Willian
Guimarães
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 Técnico em Informática Integrado ao Ensino Médio

Público Alvo
Perfil

característico dos
egressos

Segmento
econômico de
destino do
profissional

Coordenador Equipe de
Professores

Alunos do ensino
médio da escola
Dom Artur
Horsthuis
interessados em
atuar nas áreas de
programação de
sistemas
computacionais,
manutenção de
computadores,
redes e
servidores,
relacionados à
área de TI, para
os profissionais
atuantes no
mercado, que
buscam
oportunidades de
trabalho e
crescimento
profissional.

O TÉCNICO EM
INFORMÁTICA é o
profissional que
desenvolve
programas de
computador, seguindo
as especificações e
paradigmas da lógica
de programação e
das linguagens de
programação. Utiliza
ferramentas de
desenvolvimento de
sistemas para
construir soluções
que auxiliam o
processo de criação
de interfaces e
aplicativos
empregados no
comércio e controle
de empresas.
Desenvolve e realiza
a manutenção de
equipamentos e redes
computacionais.

Instituições públicas,
privadas e do
terceiro setor que
demandem
programação e
manutenção de
computadores.

Yuri André Vioto
Silva

Elton Henrique

Evelyn Katerine

Fabio Roque

Jorge Luis
Gregório

William
Guimaraes

Yuri André Vioto
Silva
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Habilitações associadas:

Agropecuária (Integrado)

Administração (Integrado)

Informática (Integrado)

Informática para Internet (Integrado)

AGRUPAMENTO DISCENTE (1º Semestre)  2015

Curso TurnoSérie/MóduloQtd.Classes
Qtd.
Alunos

Data Base
O.C.

Manutenção e Suporte em Informática Tarde 1º Módulo 1 32

Enfermagem Noite 1º Módulo 1 41

Informática (Integrado) Manhã2ª Série 1 22

Enfermagem Noite 3º Módulo 1 27

Agropecuária (Integrado) Manhã3ª Série 2 42

Agropecuária (Integrado) Manhã1ª Série 2 80 21/01/2009

Agropecuária (Integrado) Manhã2ª Série 2 60 21/01/2009

Informática Noite 3º Módulo 1 23

Informática Noite 1º Módulo 1 27 20/01/2009

Administração (Integrado) Manhã2ª Série 1 10

Ensino Médio Manhã3ª Série 1 23 08/04/2009

Administração Noite 3º Módulo 1 24

Administração Noite 1º Módulo 1 43

Administração Noite 2º Módulo 1 19

Contabilidade Noite 1º Módulo 1 35

Contabilidade Noite 3º Módulo 1 27

Enfermagem Noite 2º Módulo 1 32

Informática para Internet (Integrado) Manhã3ª Série 1 18

Enfermagem no Atendimento em Urgência e Emergência Intra e Extra
Hospitalar  Especialização Noite 1º Módulo 1 38

Agronegócio Noite 2º Módulo 1 24

Recursos Humanos Noite 1º Módulo 1 39

AGRUPAMENTO DISCENTE (2º Semestre)  2015
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Curso Turno Série/Módulo Qtd. Classes Qtd. Alunos

Administração Noite 1º Módulo 1 40

Administração Noite 2º Módulo 1 36

Administração Noite 3º Módulo 1 30

Agroindústria Noite 1º Módulo 1 40

Agronegócio Noite 2º Módulo 1 36

Agropecuária Tarde 2º Módulo 1 36

Agropecuária Tarde 4º Módulo 1 25

Agropecuária (Integrado) Manh? 1ª Série 2 80

Agropecuária (Integrado) Manh? 2ª Série 2 64

Agropecuária (Integrado) Manh? 3ª Série 2 50

Alimentos Noite 2º Módulo 1 36

Comércio Noite 3º Módulo 1 25

Contabilidade Noite 1º Módulo 1 40

Contabilidade Noite 2º Módulo 1 36

Contabilidade Noite 3º Módulo 1 35

Ensino Médio Manh? 1ª Série 1 40

Informática Noite 2º Módulo 2 72

Informática para Internet Noite 1º Módulo 1 40

Marketing Noite 1º Módulo 1 40

Secretariado Noite 3º Módulo 1 31

Enfermagem Noite 2º Módulo 1 36

CLASSES DESCENTRALIZADAS

AVALIAÇÃO DO CUMPRIMENTO DE METAS DO ANO ANTERIOR

Meta: Viabilizar a sistematização do uso da Plataforma Moodle para o desenvolvimento de atividades
complementares ao processo de ensinoaprendizagem até o final de 2018

Resultado: Um curso realizando esta meta

Justificativa: Este sistema esta sendo realizado no curso de enfermagem , no primeiro e segundo módulo.

Meta:
Ampliação do programa de contextualização e práticas diversificadas de ensinoaprendizagem,
envolvendo em média, 25% do número de componentes curriculares de cada curso durante o ano
letivo

Resultado: Resultado positivo.

Justificativa: Houve a contextualização através de palestras, visitas,projetos nos cursos de agropecuária integrado ao
ensino médio, Ensino médio, agronegócio, enfermagem, contabilidade, ADM, Vence. Todos os cursos
desenvolveram e atingiram a meta proposta.

Meta: Propor parceria com a cooperativa agrícola Jales até 2018, para estreitamento, contextualização e
aproximação da unidade escolar e da comunidade externa para utilizar de forma

Resultado: não atingiu.

Justificativa: A meta não foi atingida, pois a cooperativa agrícola de Jales, se restringiu a comercialização de produtos, e
a escola não conseguiu participar, viabilizar e visualizar uma situação de ensino aprendizagem através da
contextualização.

Meta: Propor a realização de um seminário regional destinado à prospecção de novas demandas de
formação profissional para os segmentos econômicos de relevância regional

Resultado: Meta atingida

Justificativa: Ela foi realizada diante das apresentações e realizações dos seminários e semanas técnicas dos diversos
cursos de nossa escola.

Meta: Intensificar o vinculo aluno X produtor rural, contextualizando a prática ensino aprendizagem.

Resultado: PLENO satisfatório
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Justificativa: Tivemos o desenvolvimento de vários projetos que que levaram o aluno a contextualização da teoria, como
Semana Técnica,Visitas Técnicas e Projetos Agritec, Assistec, com trabalhos com produtor e aluno.

Meta: Realização de 2 eventos culturais durante o ano letivo (Festa do Milho, Festa Junina,)

Resultado: Plena.

Justificativa: Foram realizados os eventos culturais, conforme tradição da escola, para toda comunidade.

Meta: Implantar sala de leitura na escola descentralizada Deputado Osvaldo de Carvalho

Resultado: Plena

Justificativa: A sala de leitura (biblioteca) esta em funcionamento na Unidade Urbana.

Meta: Propor a viabilização de novos cursos de acordo com a demanda do mercado de trabalho

Resultado: Plena.

Justificativa: Foi instalado o curso de Recursos Humanos de acordo com demando do mercado, além do curso de
especialização em Urgência e emergência.

Meta: Monitorar os indicadores de Eficiência Qualitativa e Índices Quantitativos do Ensino Ministrado na
Unidade Escolar

Resultado: Plena

Justificativa: O monitoramento foi realizado através das reuniões com representantes de sala e o feedback para
professores, além do acompanhamento sistemático da permanência do aluno na escola feito pelos
coordenadores de curso.

Meta: Propor a implantação ,até fevereiro de 2018, um curso de especialização póstécnico, destinado a
capacitação de profissionais conforme demanda do mercado

Resultado: Plena.

Justificativa: Conforme escuta á comunidade foi implantado o curso de especialização póstécnico em Enfermagem (
Urgência e Emergência).

Meta: Constituição de pelo menos 1 projeto temático por eixo, por ano, destinado a promover maior
integração do aluno com o mercado de trabalho.

Resultado: Parcial

Justificativa: Todos os cursos desenvolveram um projeto temático, tivemos o ASSISTEC, Enfermagem na comunidade,
ARDUINO, no entanto o eixo de gestão não conseguiu realizar plenamente o projeto pois, a ultima parte que
era repassar o curso de I.R para comunidade não aconteceu,porque os horários não eram compativeis com
o atentidimento á comunidade.

Meta: Redução em5% dos índices de evasão por módulo, respectivamente dos cursos diurnos e noturnos.

Resultado: Parcial

Justificativa: Não conseguimos manter este índice em todos os curso, como ADM, Manutenção e Suporte para
informática.. Com exceção dos cursos de Agropecuária, Agropecuária (Integrado), e Alimentos, as demais
turmas não atingiram a média geral de concluintes do Centro Paula Souza. Os casos mais preocupantes são
as turmas de 3º e 4º módulo dos cursos de Informática para Internet (20%), Marketing (27%), Manutenção
e Suporte em Informática (30%) e Administração (38%) que não atingiram ao menos 40% de concluintes e
apresentam desvio padrão em relação à média do CPS superior a 25%, e superior a 5% em relação a
unidade no ano de 2013.

Meta: Disponibilização das referências bibliográficas do acervo de forma on line.

Resultado: Parcial

Justificativa: Possuímos o acervo da Unidade Urbana completamente online, no entanto da unidade rural (sede) está
parcialmente ,pois os trabalhos estão sendo finalizados para uma completa inserção

SITUAÇÕESPROBLEMA

·  Deficiência  e/ou  inexistência  de  instalações  importantes  para  o  Processo  de  EnsinoAprendizagem  ou  Gestão
Escolar (galpão de máquinas, garagem para veículos, oficina de manutenção, vestiários femininos, cobertura da quadra de
esportes)..

·  Baixo rendimento da produção,  impossibilidade de  implantação de novas operações produtivas e dificuldades de
manutenção aos finais de semana e feriados, em decorrência de falta de mãodeobra para a realização de tais operações.

·  O baixo número de candidatos nos vestibulinhos da Etec de Jales se faz devido a falta de um efetivo projeto de
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marketing institucional e de reforço, para que se possa consolidar a importância e o valor da realização de um curso técnico
para a carreira profissional de nossos discentes.

·  Parcela  dos  alunos  ingressa  nos  cursos  técnicos  com  nítidas  defasagens  ou  lacunas  de  conhecimento,
denotando  deficiências  do  processo  de  ensinoaprendizagem  da  educação  básica,  constituindo  elemento  chave  para  os
eventuais casos de fracasso escolar identificados na Escola Técnica.

·  Problema  crítico  na  infraestrutura  de  energia  na  unidade  sede,  onde  é  habitual  a  sobrecarga  do  sistema  e
paralização do mesmo, impossibilitando a instalação e/ou ampliação das instalações pedagógicas na unidade.

·  Pontuais  casos  de  perdas  de  alunos  em  2014  nos  cursos  de Administração,38%    e Manutenção  e  Informática
34%, Alimentos 56%( curso  extinto).

·  Impossibilidade  de  montar  uma  estrutura  de  secretaria  na  unidade  Urbana  devido  ao  número  reduzido  de
funcionários.

·  Necessidade da continuidade e  intensificação nas metodologias de ensino com vistas a aumentar a qualidade do
processo ensinoaprendizagem e, consequentemente, a qualidade técnica do egresso. 

·  A  dimensão  da  área  “agriculturável”  impõe  restrições  e  limitações  à  ampliação  de  cultivos  e  criações  de
determinados projetos agropecuários, além de preocupante proliferação de tiririca.

·  Recuperação  da  vazão  das  fontes  hídricas  fluviais,  particularmente  no  final  do  período  da  seca,  impedindo  a
ampliação da área irrigada e/ou exigindo investimentos em incorporação de tecnologias de irrigação com melhor eficiência. 

·  Exploração pouco  intensiva de determinadas glebas,  exigindo melhor  racionalização de seu uso.   Restrição no
cultivo e/ou mecanização em algumas glebas, decorrente de topografia acidentada ou problemas de drenagem.

·  Dificuldade de recrutamento/reposição de professores e funcionários.

 

 

METAS

Meta: Propor a implantação ,até fevereiro de 2018, um curso de especialização póstécnico, destinado a
capacitação de profissionais conforme demanda do mercado

Duração: 4 Anos

Descrição: Detectar junto à comunidade  externa a necessidade de uma especialização, conforme demanda do mercado
atual, e viabilizar o   curso nos   diferentes níveis de ensino atualmente oferecidos ou de  implantação  futura
na Escola Técnica de Jales.no ano de 2015, foi  implntado o curso de Especialização  profissional  de nivel
técnico em Enfermagem  no atendimento de  Urgência e Emergência Intra e Extra Hospitalar,no entanto se
almeja outras especializações de acordo com pesquisas já iniciadas, mas ainda não concluidas no setor de
Recurso Naturais.

 

PROJETOS 2015

Os projetos a serem realizados no decorrer destes anos foram discutidos pela comunidade escolar,durante a semana de
planejamento pelos professores, direção e comitê de gestão, diante de reflexões, análises e conhecimentos prévios de
nossa realidade local e regional. Os projetos serão gerenciados de acordo com seu desenvolvimento pela Equipe Gestora da
Escola, Coordenador de curso,  Coordenador Pedagógico , Direção, e quando se fizer necessário, pelo Supervisor de Gestão
Rural, com elaboração  de relatórios e apresentação do desenvolvimento em reuniões pedagógicas para que a comunidade
escolar possa acompanhar e visualizar a escola em sua totalidade,além disso os projetos estão inseridos nos Planos de
metas dos curso, e estes são discutidos quinzenalmene pela equipe de cada curso correspondente.

Projeto: Venha nos Conhecer

Responsável(eis):Coordenadores, Professores e Alunos

Data de Início: 03/08/2015

Data Final: 31/12/2015

Descrição: RESUMO:  A  Etec  Dr.  José  Luiz  Viana  Coutinho,  organizará  o  Projeto  “Venha  nos  Conhecer”,  em  que  a
escola abrirá suas portas à comunidade  interna e externa ao município de Jales e  toda a  região, para   que
possam  conhecer  um  pouco  do  que  os  alunos  estudam.e  do  que  desenvolvem  no  campo,  no  processo
produtivo,  por  se  tratar  de  uma  escola  agrícola,  proporcionando  às  pessoas  que  visitarem  a  instituição,
conhecerem de perto muitos dos conteúdos que são ministrados em sala de aula, conhecerem  também os
alunos,  professores  e  a  própria  escola,  estimulando  uma maior  integração  e  interação  entre  a    Sede  e  as
Extensões da Etec e despertando o interesse pelo Vestibulinho da escola. Os alunos serão os organizadores
do projeto, orientados por seus coordenadores de cursos e professores, onde as apresentações acontecerão
através  de  stands,,  dentro  das  dependências  da  escola,  sob  a  supervisão  da  coordenação  pedagógica  e
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direção  da Unidade Escolar.  Sabemos  que  a  parceria  entre  escola  e  comunidade  é  de  suma  importância
para uma Educação de qualidade e para isso, tornase indispensável a promoção de uma boa relação entre
familiares,  gestores,  professores,  funcionários  e  estudantes,  estabelecendo  um  vínculo  duradouro  e
produtivo entre a sociedade e a  instituição. Outro  fator  importante a ser destacado nesse projeto é que a
escola proporciona a participação de diversos setores da comunidade local e regional, entre eles empresas
públicas, privadas,  instituições de ensino público e privado. JUSTIFICATIVA: Esse  tipo de projeto se  faz
necessário na  instituição, pois além de poder estimular a  criatividade dos alunos, a  responsabilidade e o
comprometimento  de  futuros  profissionais,  promove  outros  benefícios  ao  processo  ensinoaprendizagem,
como melhor e maior  integração entre alunos, professores, direção e funcionários, aproximação da prática
à  teoria  trabalhada  em  sala  de  aula,  divulga  os  cursos,  a  instituição,  os  discentes  e  atrai  os  possíveis
candidatos  ao  vestibulinho  da  Etec.  Outro  ponto muito  importante  a  ser  destacado  é  a  consolidação  do
vínculo  entre  escola  e  família,  estreitando  os  laços  e  aproximando mais  os  pais  da  escola,  contribuindo
para  uma  educação  profissional  de  qualidade. RESULTADOS ESPERADOS:  Melhor  e  maior  integração
entre  alunos,  professores  e  funcionários  da  Escola  Sede  e  Classes  Descentralizadas,  maior  e  melhor
divulgação da Etec, dos alunos, enquanto  futuros profissionais, do Vestibulinho, aproxima as  famílias da
escola e estreita laços entre Unidade Escolar e empresas do setor público e privado.

Metas associadas:

Intensificar o vinculo aluno X produtor rural, contextualizando a prática ensino aprendizagem.
Propor a realização de um seminário regional destinado à prospecção de novas demandas de formação profissional para os
segmentos econômicos de relevância regional
Propor a implantação ,até fevereiro de 2018, um curso de especialização póstécnico, destinado a capacitação de profissionais
conforme demanda do mercado
Propor a viabilização de novos cursos de acordo com a demanda do mercado de trabalho

Projeto: PROJETO FEIRA LIVRE DO PRODUTOR DE JALES ( comboio)

Responsável(eis):Nilton Marques

Data de Início: 04/03/2015

Data Final: 31/12/2015

Descrição: Objetivo: 

 

Inserir  e  contextualizar  as  atividades  dos  feirantes  produtores  buscando  novos  conhecimentos  e
informações e ao mesmo tempo desenvolver prestação de serviço à comunidade, contribuindo assim para
o desenvolvimento do segmento. 

justificativa:

Segundo  o  relatório  “A  força  da  agricultura”,  produzido  pelo  Ministério  da  Agricultura,  Pecuária  e
Abastecimento  (MDA,  2009),  o  agronegócio  diversificado,  moderno  e  eficiente  desenvolvido  no  Brasil
elevou o país à categoria de grande fornecedor mundial de alimentos.

Diante desta literatura levar o aluno a contextualização da sala de aula no ambiente externo,

Fazer  com  que  ele  visualize  a  importância  da  gestão  do  agronegócio  ,incentivar  a  comercialização  de
produtos da região, estimulando a produção agrícola em pequenas propriedades e contribuindo diretamente
com a fixação do produtor na área rural..

Resultado esperado

 

Segundo Lakatos e Marconi (1996), a finalidade da atividade científica é a obtenção da verdade, através da
comprovação  de  hipóteses,  que,  por  sua  vez,  são  pontes  entre  a  observação  da  realidade  e  a  teoria
científica que explica a  realidade. Para que  isso ocorra de modo adequado, é preciso que se acrescente
um  método  de  trabalho,  ou  seja,  um  conjunto  das  atividades  sistemáticas  e  racionais  que,  com  mais
segurança e economia, permitirão alcançar os objetivos, traçando o caminho a ser seguido. Esperase que
diante da contextualização o aluno perceba a importancia da atuação de pequenos produtores na feira livre
da cidade, e perceba como agreção de valares.

Metas associadas:

Aumentar a permanência do aluno na escola.
Intensificar o vinculo aluno com produtor rural, contextualizando a prática ensino aprendizagem.
Propor e estreitar parcerias até 2019 com empresas e cooperativas ligadas aos diversos eixos de formação profissional ,
recursos naturais, gestão, comunicação e informação , saúde e trabalho.

Projeto: Projeto resgate da cidadania.

Responsável(eis):todos os coordenadores

Data de Início: 08/06/2015
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Data Final: 31/12/2015

Descrição: OBJETIVO.

Conscientizar e sensibilizar a comunidade escolar,  sobre a  importância da valorização do  relacionamento
interpessoal.

 

JUSTIFICATIVA:

 

 

Percebese a necessidade de desenvolver na comunidade os valores éticos, morais, sociais, políticos para
a prática do bom convívio no contexto no qual estamos inseridos.
Diante  desse  quadro  e  entendendo  a  escola  como  um  espaço,  principalmente,  de  integração  social  e
desenvolvimento  pessoal  dos  alunos,  fazse  necessário  criar  estratégias  com o  intuito  de melhorar  essa
situação, visando proporcionar um ambiente mais atrativo e acolhedor, para que nossa comunidade possa
repensar suas atitudes, desenvolvendo sua afetividade, seu senso de ética, cidadania e justiça.
Resultado esperado.
Esperase que com este projeto, haja a diminuição de ocorrências por disciplina, e aconteça um convívio
harmonioso, eliminando aos poucos, a agressividade os conflitos , atos violentos e   falta de solidariedade
que costumam cultivar no dia a dia.
Avaliação final dos resultados obtidos no decorrer do ano letivo tendo como perspectiva a continuidade do
projeto  para  o  próximo  ano  letivo.  “Através  desta  coisa  toda  que  estamos  fazendo,  esperamos  que  as
crianças sejam felizes, deem muitas risadas, descubram que a vida é boa.” Rubem Alves

 

Metas associadas:

Projeto: PROJETO EXTENSÃO DO CAMPO DE ESTÁGIO NO HOSPITAL DE CÂNCER DE EXTENSÃO BARRETOS.

Responsável(eis):professores do curso de saúde e trabalho

Data de Início: 11/05/2015

Data Final: 14/12/2015

Descrição: PROJETO NA ENFERMAGEM – EXTENSÃO DE ESTÁGIO CURRICULAR NO
HOSPITAL DO CÂNCER

 

OBJETIVOS

 

Expandir  campo  de  estágio  curricular  afim  de  instrumentalizar  e  aperfeiçoar  as
habilidades e competências dos alunos neste ambiente de atendimento humanizado da
enfermagem;
Possibilitar  ao  aluno  maiores  conhecimentos  acerca  dos  tratamentos  oncológicos
oferecidos atualmente;
Aumentar  as  chances  de  trabalho  e  contratações  de  nossos  alunos  em  hospital  de
qualidade e de assistência humanizada;
 

JUSTIFICATIVA
 
A realização desta expansão no estagio curricular do Curso Técnico de Enfermagem da
Etec  Dr.  José  Luiz  Viana  Coutinho,  possibilitará  ao  aluno  conhecer  e  aprofundar  o
aprendizado  acerca  dos  tratamentos  oncológicos  oferecidos  atualmente;  bem  como
capacitar  através  da  instrumentalização  e  aperfeiçoamento  das  habilidades  e
competências dos alunos neste ambiente de atendimento humanizado da enfermagem;
aumentando as chances de trabalho e contratações de nossos alunos em hospital de
qualidade e de assistência humanizada;
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RESULTADO
 

Alunos capacitados e especializados no atendimento aos pacientes oncológicos;
Aumento do número de contratações de ex alunos da Etec Jales
Manter o vinculo institucional – baseado em convênio entre a instituição de saúde
e unidade escolar.

 

Metas associadas:

Aumentar a permanência do aluno na escola.
Propor e estreitar parcerias até 2019 com empresas e cooperativas ligadas aos diversos eixos de formação profissional ,
recursos naturais, gestão, comunicação e informação , saúde e trabalho.

Projeto: Projeto Gestão Integratec

Responsável(eis):coordenadores e professores do eixo de gestão.

Data de Início: 03/08/2015

Data Final: 14/12/2015

Descrição: PROJETO DO EIXO DE GESTÃO PARA O ANO DE 2015 – 2º SEMESTRE

 

Nome: Gestão Integratec

Objetivo:

Integrar os cursos do eixo de gestão, proporcionado aos discentes contato com o mercado de  trabalho e
aplicação dos conhecimentos, habilidades e atitudes adquiridos em sala de aula, reduzir a evasão, motivar
as turmas e divulgar os cursos.

 

Justificativa:

Os  componentes  curriculares  dos  cursos  do  eixo  de  gestão  são  em  sua maioria  extremamente  teóricos,
assim, vemos a necessidade de implementação de ações que corroboram com a prática e a rotina diária de
atividades exigidas pela profissão escolhida,  esse projeto  interligará o mercado de  trabalho,  a escola,  os
alunos e a sociedade, o que manterão os alunos motivados a permanecerem e a concluírem os cursos.

 

Resultados Esperados:

Ampliação  do  entrosamento  e  união  dos  cursos  do  eixo  de  gestão  proporcionado  o  fortalecendo mútuo,
maior participação, envolvimento e comprometimento dos alunos, professores e coordenação. Redução da
evasão  e  permanente  motivação.  Divulgação  dos  cursos  de  nossa  Etec  para  a  sociedade  e  para  as
empresas.

Metas associadas:

Aumentar a permanência do aluno na escola.
Propor e estreitar parcerias até 2019 com empresas e cooperativas ligadas aos diversos eixos de formação profissional ,
recursos naturais, gestão, comunicação e informação , saúde e trabalho.

Projeto: Agricultura Orgânica

Responsável(eis):Nilton Marques

Data de Início: 02/03/2015

Data Final: 11/12/2015

Descrição: Executar  práticas  agrícolas  utilizando  as  bases  conceituais  da  agroecologia,  identificando  suas
implicações técnicas, sociais e econômicas.

 
justificativa:
Um  segmento  da  agricultura  que  vem  crescendo  20%  aproximadamente  ao  ano,  e  a  U.E,  precisa
contextualizar e conscientizar o aluno perante esta realidade.
 
situaçao problema:
Diante da realidade  local, e das pesquisas realizadas e apresentadas sobre sustentabilidade o aluno deve
dominar as  técnicas de manejo ecológico do solo,  viabilizando sua utilização  racional  ,além disso  , deve
saber  planejar  formas  alternativas  de  controle  de  pragas  e  doenças  e  identificar  as  diferentes  formas  de
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agricultura de base ecológica e seus princípios teóricos e práticos. portanto com este projeto .
 
Esperase  que  com  o  desenvolvimento  deste  projeto  o  a  aluno  compreenda  os  processos  naturais  que
ocorrem  em  agroecossistemas,  possa  utilizar  técnicas  adequadas  para  atingir  a  sustentabilidade,através
da  realização  correta  do  preparo  do  solo,  de  forma  que  sua  preservação  seja  garantida,  por  meio  da
conservação  de  suas  propriedades  físicas,  químicas  e  biológicas,  que  use  métodos  alternativos  e
diversificados  no  controle  de  pragas  e  doenças  ,  não  cometendo  agressões  ao  meio  ambiente.  Assim
possa  cumprir  as  normas  de  produção  orgânica  de  acordo  com  os  padrões  para  a  certificação.E
consequentemente o aluno desenvolverá um trabalho contextualizado.

Metas associadas:

Propor e estreitar parcerias até 2019 com empresas e cooperativas ligadas aos diversos eixos de formação profissional ,
recursos naturais, gestão, comunicação e informação , saúde e trabalho.
Aumentar a permanência do aluno na escola.

Projeto: Projeto de setor suinocultura

Responsável(eis):Marcos Cesar Carvalho

Data de Início: 02/03/2015

Data Final: 07/12/2015

Descrição: Projeto de Setor
 

I. IDENTIFICAÇÃO DO PROJETO

 

Título do Projeto: Suinocultura

Responsável pelo setor: Marcos Carvalho

Disciplina(s) relacionada(s): Nutrição Animal e Alimentos e Alimentação com Práticas em Reservas
Forrageiras e Animais Monogástricos

 

II. ATIVIDADES

 

Objetivo(s) do projeto:

 

Desenvolver  a  criação de  suínos na ETEC Jales, Objetivando a produção de  carne de  suínos,  com  isso
proporcionar aos alunos atividades práticas de manejos nas diferentes fases de vida dos suínos e também
acompanhar custos de produção e a comercialização dos animais. Proporcionar melhorar a o processo de
ensinoaprendizagem,  a  contextualização  e  a  interdisciplinaridade  entre  as  áreas  de  ensino  e  também
através da produção retorno financeiro para Cooperativa Escola.

Coresponsabilizar  os  alunos  pelo  desenvolvimento  do  Projeto  Suinocultura  sob  orientação  do  professor
responsável.

 

Plano de Atividades a serem desenvolvidas pelos alunos:

 

Desenvolver  as  atividades  práticas  nas  diferentes  fases  da  vida  dos  suínos  tais  como:  arraçoamento,
observação de cio e cobertura, vacinações, corte de presas, marcação, aplicação de ferro, desmame dos
leitões,  vermifugação,  limpeza  das  baias  e  maternidade,  manutenção  nos  piquetes  das  matrizes  e
reprodutor, uniformização dos lotes, fornecimento de água, abate de animais, controle de produtividade dos
animais........

 

Relação  teoria / prática :

 
Bases tecnológicas:

Bemestar animal:  princípios;  cuidados e evidências de bemestar nos animais estudados;  tendências
da criação e mercado considerando o bemestar.

Métodos de imobilização e condução racional.

Vias e técnicas de aplicação de medicamentos
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Manejo das mães antes, durante e após o parto

Manejo de recémnascidos

Manejo de animais em amamentação

Manejo de animais ao desmame

Manejo de animais na recria e engorda

Manejo de fêmeas na cobertura, fertilização e gestação

Manejo de machos reprodutores

Manejo de animais para venda e abate

Manipulação e acondicionamento da produção e subprodutos 

Metas associadas:

Aumentar a permanência do aluno na escola.
Propor e estreitar parcerias até 2019 com empresas e cooperativas ligadas aos diversos eixos de formação profissional ,
recursos naturais, gestão, comunicação e informação , saúde e trabalho.

Projeto: Pequenos Animais

Responsável(eis):Marcos Cesar Carvalho

Data de Início: 02/03/2015

Data Final: 11/12/2015

Descrição: Objetivo(s) do projeto:

Desenvolver a criação de pequenos animais (aves e peixes) na ETEC Jales, o objetivo é proporcionar aos
alunos atividades práticas de manejos nas diferentes áreas de produção avicultura e piscicultura e suas
respectivas fases de vida e também acompanhar custos de produção, a  produção de ovos, carne de
frango e peixes, pois esta produção após comercializado entra como fonte de recursos para Cooperativa
Escola. Com o desenvolvimento dessas áreas pelos alunos é possível melhorar o processo de ensino
aprendizagem, a contextualização e a interdisciplinaridade entre as áreas de ensino e preparando melhor o
aluno para o mercado de trabalho.

 

Plano de Atividades a serem desenvolvidas pelos alunos:

Desenvolver  as  atividades  práticas  nas  diferentes  fases  da  vida  dos  pequenos  animais  tais  como:
arraçoamento e  fornecimento de água, controle de  temperatura das aves, controle sanitários, vacinações,
abate de animais, vermifugação, limpeza e desinfecção de galpões, preparo de galpões para recepção das
aves,  controle  da  qualidade  da  água  nos  viveiros  de  peixes,  coleta,  seleção,  classificação  e
armazenamento de ovos, debicagem, refugagem, controle de produtividade dos animais.

 

Relação  teoria / prática :

 

Bases tecnológicas:

Bemestar animal:  princípios;  cuidados e evidências de bemestar nos animais estudados;

 tendências da criação e mercado considerando o bemestar

Métodos de imobilização e condução racional

Vias e técnicas de aplicação de medicamentos

Manejo das matrizes antes, durante e após o parto

Manejo da incubação de ovos

Manejo de recémnascidos

Manejo de animais em amamentação

Manejo de animais ao desmame

Manejo de animais na recria e engorda

Manejo de fêmeas na cobertura, fertilização e gestação

Manejo de machos reprodutores

Manejo de animais para venda e abate
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Manipulação e acondicionamento da produção (ovos, mel, subprodutos, etc.) 

Metas associadas:

Aumentar a permanência do aluno na escola.
Propor e estreitar parcerias até 2019 com empresas e cooperativas ligadas aos diversos eixos de formação profissional ,
recursos naturais, gestão, comunicação e informação , saúde e trabalho.

Projeto: Manejo alimentar de bezerros na desmama

Responsável(eis):Leonardo Aurélio Silva

Data de Início: 02/03/2015

Data Final: 10/12/2015

Descrição: I. IDENTIFICAÇÃO DO PROJETO

 

Título do Projeto: Manejo alimentar de bezerros na desmama

Responsável pelo setor:  Leonardo Aurélio Silva

Disciplina(s) relacionada(s): Produção Animal III

 

II. ATIVIDADES

 
Objetivo(s) do projeto:

O objetivo do projeto e demonstrar para os alunos através de atividades praticas, a necessidade da
suplementação de bezerros após a desmama, controle profilático de doenças para obter o bem estar dos
animais.

 

Plano de Atividades a serem desenvolvidas pelos alunos:

         Controle de mosca do chifre

         Controle de carrapatos

         Controle de verminose

         Colocar 0,500 kg de ração para cada bezerro por dia

         Aplicação de vacinas

 

Relação  teoria / prática :

 
5. Manejo da alimentação nas diferentes fases da criação:

 

         Tipos de alimentos suplementos e complementos

         Pastagens e forrageiras

         Arraçoamento

 

      6. Manejo dos animais nas diversas fases da criação.

  

     7. Biosseguridade: manejo profilático e sanitário.

         Sistemas de identificação de animais.

         Principais doenças, etiologia, diagnóstico, prevenção e tratamento;

         Instrumento de uso veterinário;

         Vias de aplicação de medicamentos;

         Controle sanitário: desinfetante, preparo de soluções;
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         Procedimentos de limpeza e higienização.

 

 

 

Metas associadas:

Aumentar a permanência do aluno na escola.
Intensificar o vinculo aluno com produtor rural, contextualizando a prática ensino aprendizagem.

Projeto: Projeto AGRITEC

Responsável(eis):João Vitor Ferrari

Data de Início: 04/02/2015

Data Final: 26/06/2015

Descrição: PROJETO AGRITEC RESUMOA agropecuária da Região de Jales, caracterizada pelo
predomínio da pequena produção e exploração familiar, demonstra uma clara contradição entre
sua efetiva realidade tecnológica e financeira e o excepcional sucesso vivido atualmente pelo
moderno agronegócio brasileiro, particularmente o vinculado às commodities de exportação.
Uma grande parcela dos agricultores da região encontrase imersa num preocupante cenário de
forte desestímulo. Existe clara ameaça à sobrevivência de varias cadeias produtivas
historicamente representativas no contexto sócioeconômico regional, principalmente pelo
incremento no setor sucroalcooleiro, que demonstra ser irreversível.Desta forma, cabe à Escola
Técnica, instrumentalizar seus recursos, métodos e estratégias para formar profissionais aptos a
atuarem com competência nas diferentes realidades apontadas, atuando tanto nas áreas da
moderna e competitiva agropecuária, quanto como extensionistasprotagonistas no trabalho com
a produção em pequenas propriedades e agricultores familiares. Para isso, é imprescindível que a
Escola proporcione condições para que os estudantes conheçam, convivam e interajam com a
realidade concreta do mundo do trabalho, incluindo desde o planejamento das atividades até a
demonstração dos resultados.O projeto “AGRITEC” já vem sendo desenvolvido anualmente
entre os anos de 2008 a 2013 e é baseado na implantação de um campo experimental dentro da
unidade escolar com área aproximada de 3 ha, e possui como objetivos: o processo de ensino
aprendizagem através da implantação e condução dos experimentos pelos alunos, com a
comunidade local, seja ela a comunidade escolar e também a comunidade externa contemplada
pelos produtores que participaram de um momento de exposição e demonstração dos resultados
obtidos nos experimentos. O projeto também foi baseado na participação de parceiros “empresas
ligadas ao setor agrícola” que acompanharam na condução dos materiais instalados no campo,
com posterior divulgação dos resultados, proporcionando um momento de extrema importância
integrando o aluno através do ensinoaprendizagem, do contato direto com futuros empregadores
e a difusão de tecnologias que buscam englobar e desenvolver sustentavelmente a sociedade
agrícola local.   OBJETIVOSA Agritec tem como objetivo integrar a sociedade com o ambiente
escolar, promover o ensinoaprendizagem aos alunos conduzindo experimentos a nível de campo
e  expor aos produtores as principais tecnologias em variedades de milho, soja, sorgo, girassol
entre outras forrageiras bem como os sistemas de produção envolvendo integração lavoura
pecuária, rotação de culturas e sistema plantio direto e também aproximar os futuros egressos da
atual realidade do mercado de trabalho. JUSTIFICATIVAA grande expansão do setor agrícola
nacional no que se refere principalmente as inovações tecnológicas, tanto em materiais de alta
produtividade, como também em equipamentos e técnicas de produção, tornam o setor
agropecuário uma ferramenta importante na geração de empregos e desenvolvimento do país.
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Dentro deste cenário se torna imprescindível o difícil papel da ETEC “Dr. José Luiz Viana
Coutinho” através dos cursos agropecuários promover a formação e contextualização de
profissionais que atendam as demandas mercadológicas sem perder o foco das características da
sociedade agrícola regional em que se insere a unidade escolar. RESULTADOS ESPERADOS
Promoção do ensinoaprendizado buscando o vivenciamento dos alunos com a produção de grãos
e sistemas de cultivos, além de tecnologias em maquinários envolvidos no processo. Busca de
parcerias para a Escola Técnica de Jales, através da participação das empresas envolvidas no
projeto. Aproximação da comunidade escolar, principalmente produtores regionais na busca de
informações e tecnologias para melhorias em suas propriedades.

Metas associadas:

Aumentar a permanência do aluno na escola.
Intensificar o vinculo aluno com produtor rural, contextualizando a prática ensino aprendizagem.
Propor e estreitar parcerias até 2019 com empresas e cooperativas ligadas aos diversos eixos de formação profissional ,
recursos naturais, gestão, comunicação e informação , saúde e trabalho.
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