
Projeto Político Pedagógico da Escola   

Os cursos ofertados pela Escola Técnica Dr José Luiz Viana Coutinho, são concebidos 

da necessidade de atender a demanda local e contextualizados dentro da realidade 

e necessidade dessa demanda os quais são: Agropecuária Integrado ao Ensino Médio, 

Informática Integrado ao Ensino Médio, Administração Integrado ao Ensino Médio 

(Vence), Administração, Contabilidade, Enfermagem, Recursos Humanos , 

Manutenção e Suporte em Informática , Alimentos e Agronegócios, fundamentados 

e alicerçados nos quatro pilares da educação recomendados por Jacques Delors 

(1999) em relatório para a UNESCO: Aprender a Conhecer; Aprender a Fazer; 

Aprender a Viver Juntos, Aprender a Viver com os Outros; Aprender a Ser. 

A necessidade de uma aprendizagem ao longo de toda vida, fundamentada em quatro 

pilares, que são, concomitantemente, do conhecimento e da formação continuada 

onde os saberes e competências a se adquirir são apresentados de forma interligada 
com o fim único de uma formação holística do indivíduo. São eles: 

Aprender a conhecer: este pilar viabiliza o aprender a aprender, bem como a 

edificação da educação permanente, fornecendo as bases para o aprendizado 

continuado. É preciso, também, pensar o novo, reconstruir o velho e reinventar o 
pensar. 

Aprender a fazer: O desenvolvimento de habilidades e competências são processos 

essenciais, uma vez que criam condições para as ações construtivas em novas 

situações e novos cenários, que venham a ocorrer no curso do desenvolvimento sócio 

histórico. Ter iniciativa e intuição, gostar de uma certa dose de risco, saber 
comunicar-se e resolver conflitos e ser flexível. 

Aprender a viver juntos, aprender a viver com os outros: Este pilar privilegia o 

aprendizado da vivência conjunta, no sentido de desenvolver o conhecimento 

recíproco permitindo a realização de projetos comuns e o manejo adequado de 

conflitos nas relações interpessoais, através do uso do diálogo e dos novos acordos 
estabelecidos com os pares. 

Aprender a ser: Objetiva a formação para a elaboração do autoconhecimento, da 

autocrítica e da eleição de valores pessoais para a tomada de decisões impostas pelo 

viver em sociedade. Promove, ainda, no alunado a busca do aprimoramento do 

pensamento, do discernimento, do julgamento e da imaginação em prol do 

compromisso com a cultura da paz mundial”. A aprendizagem precisa ser integral, 

não negligenciando nenhuma das potencialidades de cada indivíduo. 

Com base neste princípio metodológico de ensino, almeja-se despertar nos 

alunos a motivação para busca do conhecimento, o desenvolvimento das 

habilidades profissionais, a formação de um sujeito crítico, ético e 

interventor, em conformidade com o perfil exigido pelo mercado de trabalho. 

Diante dessa preocupação a escola trabalha com o princípio das metodologias e 

estratégias diversificadas, a contextualização, a interdisciplinaridade e o 

desenvolvimento de projetos que permitem a visualização e vivencia dos nossos 
alunos da teoria à prática. 

As aulas de Sociologia, Filosofia e Espanhol nesta U.E são desenvolvidas dentro da 

matriz curricular, portanto, são trabalhadas de acordo com as especificações dos 

Plano de Cursos dentro de cada componente, primando pelas metodologias, técnicas 

e instrumentos diversificados de trabalhos e do contínuo exercício de 

interdisciplinaridade. 



  

Os projetos desenvolvidos pela escola estão contidos nos   Planos de Metas e são 

planejados e articulados priorizando o desenvolvimento biopsicossocial do aluno e os 

valores fundamentais exigidos pelo mercado de trabalho envolvendo o maior número 
de componentes possíveis que tenham objetivos e bases tecnológicas afins. 

  

Projetos desenvolvidos pela escola 

AGRITEC - Gestão e Sustentabilidade para o Campo; Biblioteca Ativa; Cooperativa 

Escola; Fruta Feia Sustentável; Manutenção do Projeto 5s, PROJETO ORGANETEC - 

Projeto de Produção de Hortaliças e Plantas Medicinais Orgânicas e a parceria entre 

o Centro Paula Souza X Microsoft, todos eles acompanhados sistematicamente e 

socializados durante as reuniões mensais de curso, conforme calendário. Os 

coordenadores de cada projeto encaminham ao final de cada mês as atividades 

desenvolvidas ilustradas com fotos e devidamente justificadas para Equipe Gestora, 
para análise, discussão e reorganização se necessário for. 

Nos eixos de Gestão e Negócios, Informação e Comunicação várias atividades são 

desenvolvidas e executadas junto aos alunos, com ênfase na estruturação e 

contextualização dos Cursos oferecidos, sempre buscando parcerias com escritórios 

de contabilidade, empresas comerciais, industriais, alimentícias, de prestação de 
serviços, usinas, promovendo a valorização dos egressos no mercado de trabalho. 

No eixo de curso Técnico em Enfermagem existem vários Projetos desenvolvidos 

junto à comunidade, dentre eles: no Lar dos Velhinhos São Vicente de Paulo, Santa 

Casa de Jales, Hospital de Amor de Barretos - Unidade Jales, AACAJ, APAE, AME, 

CONSIRJ (SAMU, UPA, Centro de Diagnóstico) e nas Unidades de Saúde da Secretaria 

Municipal da Saúde, além de atividades de conscientização e prevenção de doenças 
para a população. 

  

No eixo de Recursos Naturais os projetos desenvolvidos são: 

1) Culturas Perenes e Fruticultura: Citros, banana, goiaba e acerola. 

2) Culturas Anuais: Milho, soja, sorgo, girassol. 

3) Horta: cultivo de hortaliças a céu aberto e cultivo protegido 

4) Pequenos e Médios Animais: avicultura, piscicultura e suinocultura 

5) Grandes Animais: bovinocultura 

6) Agroindústria: produção de doces, polpas, queijos, etc. 

Esses projetos estão ativamente interligados ao trabalho desenvolvido pela 

Cooperativa Escola que oportuniza a aprendizagem de maneira contextualizada e 

integrada em diversos setores da escola, acompanhado por monitores, pelo Professor 

Responsável pela Cooperativa e pelo Gestor Rural. A Cooperativa Escola tem como 

objetivo, acompanhar e orientar os alunos nos projetos agropecuários, cuja 

responsabilidade é compartilhada com os professores responsáveis pelas áreas, 



elaborando ações produtivas e a comercialização dos produtos agropecuários 

decorrentes da prática do processo de ensino aprendizagem além de sistematizar a 

oportunidade de vivenciar o contexto produtivo nas lavouras e criações exploradas 

nas dependências da Escola Técnica, conciliando a realização de práticas requeridas 

no manejo produtivo (habilidades) com atividades de cunho intelectual 

(conhecimentos) e estimular na Escola, um trabalho articulado entre alunos, 
professores e funcionários (atitude). 

  

PROJETO AGRITEC: Dia de campo de exposição de tecnologias e informações para 

alunos e produtores da região de Jales, realizado em parceria com diversas empresas 

do segmento, tem como objetivo integrar a sociedade com o ambiente escolar, 

promover o ensino-aprendizagem aos alunos conduzidos através de 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. 

  

PROJETO ORGANETEC:  Projeto sobre o desenvolvimento de  horta orgânica com 

parceria da comunidade externa participando ativamente de eventos regionais tais 

como o  Seminário de Agricultura Orgânica, da Feira de Produtos Orgânicos,  Feira 

de Saberes Sabores e Sementes do Território Noroeste Paulista; Encontro de 

Relacionamento e Negócios em parceria com diversas instituições e entidades de 

Jales e do Estado de São Paulo, com a finalidade de mostrar aos produtores rurais, 

alunos, técnicos e população em geral os riscos de consumo de alimentos com 
resíduos de agrotóxicos, bem como a alternativa da produção orgânica de alimentos. 

  

Nos últimos módulos, os alunos   de todos os cursos, elaboram em equipe o Trabalho 

de Conclusão de Curso (TCC) vinculado à área de formação profissional. Os 

professores apresentam e disponibilizam ferramentas adequadas para situações 

problema do dia a dia a partir de exemplos trazidos pelos próprios alunos, tornando 
desta forma, o curso atraente e participativo. 

  

Este trabalho é avaliado pelo professor responsável pelo componente curricular, 

Planejamento/Desenvolvimento de TCC, e acompanhado pelo Coordenador de Curso 

para que haja sintonia com todos os componentes, além disso a apresentação 

acontecerá em dois momentos, a primeira, de forma sucinta ao professor do 

componente e a segunda, consiste na apresentação do trabalho completo para a sala 
e uma banca de três integrantes para validar o TCC. 

  

Desta maneira, ocorre naturalmente a interação entre discentes e ambiente escolar, 

fazendo com que o aluno sinta-se coautor de seu aprendizado, assegurando a sua 

frequência à escola e consequentemente instigando o aluno a tornar-se um 
empreendedor com o projeto desenvolvido com o Trabalho de Conclusão de Curso. 



  

Portanto, todos os projetos desenvolvidos na escola estão vinculados ao Plano de 

Trabalho Docente, e este é sistematicamente acompanhado e verificado pelo 

Coordenador, que estão interligados com os Planos de Curso e consequentemente às 

metas propostas pelo Centro Paula Souza. Os Projetos são sistematicamente 

acompanhados pela Direção e Coordenação Pedagógica, com realização de 

explanação dos mesmos em dias determinados pela Direção, além de encaminhar as 

atividades com registros específicos e assinaturas mensalmente à Coordenação 
Pedagógica. 

  

A sistemática de avaliação e recuperação do processo de ensino-aprendizagem 

utilizada na nossa unidade escolar, tem como objetivo diagnosticar as competências 

prévias adquiridas pelos alunos nas diferentes situações de aprendizagens, pois uma 

competência abrange a compreensão de processos, princípios elementares e recursos 

cognitivos utilizados pelo indivíduo para que ele possa resolver ou atuar em 

situações-problema. Cada competência é formada por um conjunto de 

conhecimentos e habilidades mobilizados para executar uma ação. A partir das 

avaliações, observamos no aluno o desenvolvimento de competências cognitivas por 

meio de suas respostas a itens cuja solução depende de certa habilidade ou 

conhecimento ligados a determinado nível de domínio da competência considerada. 

No ambiente escolar, as avaliações e as recuperações são contínuas e indispensáveis 

para o desenvolvimento do trabalho pedagógico, por se tratarem de uma verificação 

dos resultados de ações direcionadas ao cumprimento de objetivos previamente 

planejados. Por isso a diversidade de estratégias, metodologias e a análises dos 

resultados, proporcionam processos avaliativos distintos, embora não excludentes 

que segundo Hoffmann “O processo avaliativo não deve estar centrado no 

entendimento imediato pelo aluno das noções em estudo, ou no entendimento de 

todos em tempos equivalentes” essencialmente porque não há paradas ou 

retrocessos nos caminhos da aprendizagem, todos os aprendizes estão sempre 
evoluindo, mas em diferentes ritmos e por caminhos singulares e únicos. 

O olhar do professor precisará abranger a diversidade de traçados, provocando-os a 

progredir sempre (Hoffmann, 2001, p. 47).  Todo esse trabalho é desenvolvido de 

forma processual e em paralelo ao processo de formação, de forma que a avaliação 

da aprendizagem permita inferir sobre os objetivos de ensino e seus resultados. Para 

tanto, metodologias e estratégias diferenciadas são utilizadas, com a finalidade de 

atender às diversidades culturais e socioeconômicas existentes na escola, nos 

diversos cursos, além de que nos casos de rendimento insatisfatório, os alunos são 

submetidos a estudo de recuperação contínua, com a reorientação da aprendizagem 

por meio de acompanhamento, observações e inferências realizadas no cotidiano da 

sala de aula, além de análises das planilhas dos Conselhos de Classes, que são 

realizadas e refletidas em reuniões de cursos e individualmente pela Coordenação 

Pedagógica , Orientação Educacional e Coordenação de Curso. Temos ainda o 

acompanhamento sistemático das Progressões Parciais realizado pela Orientadora 

Educacional, através de reuniões com os alunos, como mediadora entre eles e os 

professores, além da ciência dos responsáveis para acompanhamento das atividades 

através de comunicados e assinaturas em documentos específicos para este fim. 

  

 Nesse contexto, a avaliação da aprendizagem escolar é compreendida como um ato 

amoroso, "O ato amoroso é aquele que acolhe a situação, na sua verdade (como ela 

é)" (Luckesi, 2005), é um estado psicológico oposto ao estado de exclusão. Como 



afirma Hoffmann (1993), "a avaliação é uma reflexão permanente sobre a realidade 

e acompanhamento, passo a passo, do educando, na sua trajetória da construção do 
conhecimento". 

  

 Diante desse embasamento, sabe-se que o professor não deve julgar simplesmente, 

mas recorrer a realidade e a partir dela recriar estratégias diferenciadas que atenda 

às necessidades e promova a permanência do aluno na escola de acordo com as 

metas previstas no PPG e em todos os aspectos propostos no âmbito escolar e 

extraescolar, no qual está inserido o mercado de trabalho para onde serão 
direcionados nossos alunos. 

  

 Com este cenário a equipe de Direção percebe a importância da formação continuada 

de docentes e funcionários, por isso são estimulados a participarem das capacitações 

oferecidas pelo Centro, especializações, pós-graduações externas, que favoreçam a 

competência do profissional da educação. Internamente, em Reuniões de 

Planejamento e Pedagógicas, com temáticas que envolvam as situações-problema do 

cotidiano escolar, além de trocas de experiências em reuniões de cursos, momento 

no qual o professor percebe e discute a interdisciplinaridade com seus pares para que 
possa acontecer de fato em sala de aula o proposto neste Projeto Político Pedagógico. 

  

MODALIDADES DE ENSINO E CURSOS OFERECIDOS NA ESCOLA TÉCNICA DE JALES 

  

  

MODALIDADES Ensino Técnico Ensino Médio Integrado 

  

Agronegócio 

 Técnico em Administração 

Integrado Ensino médio 

(Vence) 

Alimentos 
Técnico em Agropecuária 

Integrado Ensino médio 

Contabilidade 
Técnico em Informática 

Integrado Ensino médio 

Recursos Humanos   

Enfermagem   

Manutenção e Suporte em 

Informática 
  

Administração   

 


