
PLANO PLURIANUAL DE GESTãO 2019 - 2023

ETEC PREFEITO JOSÉ ESTEVES

Introdução

Pensar, repensar, alterar, prever, propor, envolver, descobrir, crescer, registrar, conquistar, realizar, construir, consolidar...

Este documento tem como finalidade orientar todas as ações da escola para que não se perca, em nenhum momento, o foco no aperfeiçoamento de todo o trabalho
que vem sendo realizado, sempre visando ao desenvolvimento pedagógico da unidade.

Desse modo, todos os segmentos que compõem a comunidade escolar foram ouvidos para garantir que os novos projetos de fato atendam as prioridades definidas.

Foram consideradas também reflexões, decisões e ações apresentadas nos Planos anteriores, sendo este uma continuidade do processo de planejamento e execução
vigente.

Atualmente, é uma das principais alternativas dentro do município para aqueles que desejam continuar seus estudos ou ingressar/evoluir no mundo do trabalho.
Além de formar jovens e adultos, também colabora sendo referência em questões ambientais e de agropecuária, incentivando as novas gerações a valorizarem esse
segmento e considerarem seus cursos como opção viável e importante da economia local.

EstePlano deveráser utilizado para monitorar o direcionamento das ações, estabelecer comprometimento e, por consequência, alcançar os objetivos pretendidos.

As informações aqui registradas retratameste momento da Etec Prefeito José Esteves, seus desafios e conquistas.
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Projeto Político Pedagógico

ATA DE REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ESCOLA DA ETEC PREFEITO JOSÉ ESTEVES

Aos vinte e dois dias do mês de abril de dois mil e dezenove, às dezesseis horas, reuniram-se os membros do Conselho de Escola da Etec Prefeito José Esteves, de
Cerqueira César. O diretor Ronaldo Alves da Silva, presidente nato do conselho, deu as boas-vindas e agradeceu a todos os presentes. Em primeiro lugar, abordou a
composição do Conselho de Escola e suas atribuições, conforme artigos 10 e 11 do Regimento Comum das Escolas Técnicas do Centro Paula Souza, apresentando
os membros eleitos e indicados pela Direção para o atual mandato, dando posse aos mesmos e entregando uma cópia dos citados artigos do regimento. Da
comunidade escolar, compõe o Conselho de Escola: Ronaldo Alves da Silva, diretor de escola, presidente nato do conselho; Álvaro Vinícius Filgueiras, representante
dos alunos; Claudenir Ferreira, representante dos pais de alunos; Sandro Medroni, representante da Cooperativa Escola; Karem Caroline de Souza Carvalho,
representante dos servidores técnico administrativos; Denise Alves Ferreira da Silva, representante dos professores; José Ricardo Braga de Almeida, representante
das diretorias de serviço. Da comunidade extraescolar, foram indicados Henrique Paulo Picanço, representante do Sindicato Rural de Cerqueira César; Jamil
Simplício Pinto, representante dos alunos egressos; João Paulo Negrão, representante do Poder Público Municipal, Neusa Maria Bueno, representante do Escritório



Contábil Cerqueirense. A Sra. Neusa justificou a ausência em virtude de compromisso anteriormente assumido. Em seguida, passou-se à análise das propostas do
Plano Plurianual de Gestão do período 2019/2023 e Plano Escolar 2019. A primeira etapa de elaboração compreendeu o diagnóstico atual da Etec, tendo sido
ouvidos pais, alunos, servidores e professores e feito o levantamento de todas as informações e dados que caracterizam a unidade. Depois foram identificadas as
situações problema e definidas as prioridades. Em 2019 a meta será reduzir em 50% a perda escolar dos cursos de Técnico em Meio Ambiente e ETIM de
Agropecuária. Para consecução dessa meta serão desenvolvidos diversos projetos, que foram apresentados resumidamente pelo diretor. Após análise e discussão, os
membros do Conselho de Escola aprovaram as propostas para o Plano Plurianual de Gestão do período 2019/2023 e Plano Escolar 2019. Nada mais havendo tratar, o
presidente encerrou a reunião, da qual foi redigida a presente ata que, depois de lida e aprovada será assinada pelos membros do Conselho de Escola presentes e por
mim, Ana Caroline Garcia Porto, que a redigi.



Níveis e Modalidades de Ensino

Técnico

O Ensino Técnico oferecido enfoca a área agropecuária, por vocação histórica e disponibilidade de instalações da Escola, e pela característica da região em que a
unidade se insere.

Há alguns anos, o ensino técnico tem se voltado também para a área de Meio Ambiente, Produção Alimentícia, Gestão e Informática, como forma de atender à
demanda de qualificação profissional de jovens e adultos do municípioe arredores, porémestásempre vinculado à vocação rural da escola.

As modalidades relacionadas são as oferecidas em 2019.

Em 2011, iniciaram-se os primeiros módulos dos cursos Técnico em Agroindústria.Em 2012teve início ocurso Técnico em Informática. Em 2015, substituindo o
curso Técnico em Contabilidade, iniciou-se o Técnico em Administração, na sede e também na Classe Descentralizada de Manduri. Em 2016 passamos a oferecer
também o curso Técnico em Alimentos.

No ano de 2018 foram instaladosdois novos cursos: o Técnico em Administração Integrado ao Ensino Médio e o Técnico em Agropecuária (em quatro módulos),
destacando que é a primeira Escola Técnica a oferecer essa habilitação em período noturno.

Os cursos mantidos não exigem a realização de estágio curricular obrigatório, o aluno poderá participar de programa de estágio por interesse próprio, para aplicação
das competências e habilidades desenvolvidas nos cursos.

O aluno, ao obter uma vaga de estágio, deve procurar o Coordenador Pedagógico, no horário divulgado em quadro de avisos, para orientação quanto aos
procedimentos obrigatórios e receber cópia da documentação que deverá providenciar.

O processo de estágio desenvolve-se nas seguintes etapas: providenciar apólice de seguro individual; preencher Convênio e Termo de Compromisso; preencher o
Programa de Estágio na Empresa; realizar as atividades de Estágio; preencher os Relatórios; apresentar na escola a Carta de Conclusão de Estágio.Todos os
documentos das etapas citadas são conferidos pelo Coordenador Pedagógico antes da impressão destes.

Há também a possibilidade de inserção no programa Aprendiz Paulista, cujos requisitos são: estar cursando o Ensino Médio em qualquer instituição de Ensino e o
curso Técnico no Centro Paula Souza.

EIXO TECNOLÓGICO: PRODUÇÃO ALIMENTÍCIA

TÉCNICO EM AGROINDÚSTRIA

PERFIL PROFISSIONAL DE CONCLUSÃO

MÓDULO III - Habilitação Profissional Técnica de Nível Médio de TÉCNICO EM AGROINDÚSTRIA

O TÉCNICO EM AGROINDÚSTRIA é o profissional que planeja, monitora, e operacionaliza o processamento de alimentos na área de laticínios, carnes,
beneficiamento de grãos, cereais, frutos e hortaliças. Auxilia e atua na elaboração, aplicação e avaliação de programas preventivos, de higienização e sanitização da
produção agroindustrial. Atua em sistemas para diminuição do impacto ambiental dos processos de produção agroindustrial. Implementa e gerencia sistemas de



controle de qualidade e aplica técnicas mercadológicas competitivas, adequadas à distribuição e comercialização dos produtos. Acompanha o programa de
manutenção de equipamentos na agroindústria.

MERCADO DE TRABALHO

Indústrias de alimentos, bebidas e cereais, redes de comercialização de alimentos, agroindústria, laboratórios de controle de qualidade, instituições de pesquisa e de
iniciação científica.

COMPETÊNCIAS GERAIS

O TÉCNICO EM AGROINDÚSTRIA deve ter alcançado, ao concluir o curso, as seguintes competências gerais:

·analisar as características econômicas, sociais e ambientais da região, identificando as atividades peculiares da área a serem implementadas;

·planejar, organizar e monitorar:

·os processos de montagem, monitoramento e gestão do empreendimento agroindustrial;

·o processo de aquisição, preparo, conservação e armazenamento da matéria-prima e dos produtos agroindustriais;

·a colheita e pós-colheita dos produtos de origem vegetal;

·o preparo da matéria-prima de origem vegetal e animal.

·identificar organismos e micro-organismos diferenciando os benéficos dos maléficos;

·elaborar, aplicar e monitorar programas profiláticos higiênicos e sanitários na produção agroindustrial;

·implantar, avaliar e monitorar procedimentos de controle de qualidade na produção agroindustrial;

·identificar e aplicar técnicas mercadológicas para a distribuição e a comercialização de produtos alimentícios e não alimentícios;

·comunicar-se e demonstrar competências pessoais requeridas para o desenvolvimento de suas funções relativas ao cumprimento das obrigações respeitando as
normas estabelecidas.

CERTIFICAÇÃO MODULAR

MÓDULO I - SEM CERTIFICAÇÃO TÉCNICA

MÓDULO II - Qualificação Técnica de Nível Médio de AGENTE TÉCNICO EM PROCESSAMENTO DE PRODUTOS DE ORIGEM ANIMAL

O AGENTE TÉCNICO EM PROCESSAMENTO DE PRODUTOS DE ORIGEM ANIMAL é o profissional que interpreta e executa análises químicas,
microbiológicas e sensoriais, atuando no processamento e controle de qualidade do produto de origem animal; assim como atua no sistema cooperativista,
administrando e organizando projetos agroindustriais compatíveis com as normas ambientais e legislação pertinente.

INFRAESTRUTURA NECESSÁRIA

Os ambientes pedagógicos específicos necessários para o bom desenvolvimento do curso são:

- Laboratório de Processamento de Produtos de Origem Vegetal;

- Laboratório de Processamento de Produtos de Origem Animal - Carne;

- Laboratório de Processamento de Produtos de Origem Animal - Leite;

- Laboratório de Tecnologia de Produtos Não Alimentícios;

- Laboratório de Microbiologia;

- Laboratório de Análises Químicas, Físicas e Sensoriais.

TÉCNICO EM ALIMENTOS

PERFIL PROFISSIONAL DE CONCLUSÃO

MÓDULO III – Habilitação Profissional de TÉCNICO EM ALIMENTOS

O TÉCNICO EM ALIMENTOS é o profissional que atua no processamento e conservaçãode matérias-primas, produtos e subprodutos da indústria alimentícia e de
bebidas,realizando análises físico-químicas, microbiológicas e sensoriais. Auxilia no planejamento,na coordenação e controle de atividades do setor. Promove a
sanitização das indústriasalimentícias e de bebidas. Controla e corrige desvios nos processos manuais eautomatizados. Acompanha a compra e a manutenção de
equipamentos. Participa dodesenvolvimento de novos produtos e processos. Auxilia na implantação de sistema degarantia de qualidade e segurança em organizações
da área de alimentos. Realizatrabalho em equipe, assumindo papéis de liderança e tomada decisões. Buscaatualização e ampliação dos seus conhecimentos em
linguagens, capacidade decomunicação oral e escrita. Articula com iniciativa e capacidade de adaptação a novosambientes e situações. Exerce atitude profissional,
postura ética, com visão nasustentabilidade e responsabilidade social.

MERCADO DE TRABALHO

Indústrias de alimentos, bebidas e unidades agroindustriais. Entrepostos de armazenamento, beneficiamento e distribuição. Laboratórios, instituições de ensino,
pesquisa e consultoria. Órgãos de fiscalização sanitária e proteção ao consumidor. Indústria de insumos para processos e produtos. Indústrias de ração animal,
estações de tratamento de água e resíduos, restaurantes comerciais,padarias, rotisserie, delicatessen, cozinhas industriais, experimentais, hoteleiras e hospitalares.
Empresas do ramo alimentício e de bebidas em áreas como processamento e análise físico-química, sensorial, microbiológica e no desenvolvimento de novos
produtos.

Ao concluir o curso, o aluno deverá ter desenvolvido as seguintes competências geraisque seguem:

• controlar a qualidade de matérias-primas, insumos, produtos intermediários e finais e utilidades;

• otimizar o processo produtivo, utilizando as bases conceituais dos processos bioquímicos;

• manusear adequadamente matérias-primas, insumos e produtos;



• organizar e controlar a estocagem e a movimentação de matérias-primas, insumos e produtos;

• planejar e executar a inspeção e a manutenção autônoma e preventiva rotineira em equipamentos, linhas instrumentos e acessórios;

• aplicar princípios básicos de biotecnologia e de gestão de processos industriais e laboratoriais;

• aplicar normas do exercício profissional e princípios éticos que regem a conduta do profissional da área;

• aplicar técnicas de GMP (“GOOD MANUFACTURING PRATICES” – boas práticas de fabricação) nos processos industriais e laboratoriais de controle de
qualidade;

• controlar mecanismos de transmissão de calor, operação de equipamentos com trocas térmicas, destilação, extração e cristalização;

• aplicar princípios de instrumentação e sistemas de controle e automação;

• selecionar e utilizar técnicas de amostragem preparo e manuseio de amostras;

• interpretar e executar análises instrumentais no processo;

• coordenar programas e procedimentos de segurança e de análise de perigos e pontos críticos de controle (APPCC), aplicando princípios de higiene e sanitização
industrial, controle ambiental e destinação final de produtos, resíduos e efluentes;

• coordenar e controlar a qualidade em laboratório e preparar análises, utilizando metodologias apropriadas;

• utilizar técnicas microbiológicas de análise e cultivo de bactérias, fungos e leveduras;

• administrar atividades em serviços de alimentação;

• aplicar recursos da informática nas atividades de rotina de trabalho

CERTIFICAÇÃO MODULAR

MÓDULO I – SEM CERTIFICAÇÃO TÉCNICA

MÓDULO II – Qualificação Profissional Técnica de Nível Médio de ANALISTA DEALIMENTOS.

O ANALISTA DE ALIMENTOS é o profissional que realiza análises físico-químicas, microbiológicas e sensoriais de alimentos, insumos e embalagens. Controla
procedimentos de recepção e estocagem de alimentos e insumos. Utiliza as normas da legislação sanitária vigente e orienta a equipe quanto aos procedimentos de
higiene pessoal e ambiental para a segurança dos alimentos. Atua no planejamento, execução e supervisão do processamento e conservação de matérias-primas,
produtos e subprodutos do setor que envolve a indústria de alimentos, de bebidas, de insumos, de subprodutos daindústria alimentícia, de serviços de alimentação e
de comercio de produtos alimentícios. Acompanha a manutenção de equipamentos.

INFRAESTRUTURA NECESSÁRIA

Laboratório de Microbiologia;

Laboratório de Análise Química;

Laboratório de Tecnologia de Alimentos de Origem Vegetal;

Laboratório de Panificação e

Laboratório de Tecnologia de Origem Animal.

TÉCNICO EM ADMINISTRAÇÃO

PERFIL PROFISSIONAL DE CONCLUSÃO

MÓDULO III - Habilitação Profissional Técnica de Nível Médio deTÉCNICO 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.

MERCADO DE TRABALHO

Instituições públicas, privadas e do terceiro setor.

COMPETÊNCIAS GERAIS

·aplicar conceitos de gestão financeira e calcular valores, utilizando-se de

·equipamentos e sistemas específicos, elaborando planilhas de custos de fabricação, preço de venda e orçamentos;

·atuar com proatividade na identificação de problemas, equacionando soluções por meio de uma visão sistêmica da organização;

·refletir e atuar criticamente na área de produção e de materiais, compreendendo sua posição e função na estrutura produtiva;

·desenvolver capacidade de transferir conhecimentos da vida e da experiência cotidianas para o ambiente de trabalho e do seu campo de atuação profissional, em
diferentes modelos organizacionais, revelando-se profissional adaptável;

·desenvolver capacidade para elaborar, programar e consolidar projetos em

·organizações, por intermédio das diretrizes do planejamento estratégico, tático, operacional e do plano diretor, este aplicável à gestão organizacional;

·interpretar a legislação que regula as atividades de produção, prestação de serviços e de comercialização, tais como as normas referentes aos direitos do consumidor,
aos contratos comerciais, às normas de higiene e segurança, ao comércio exterior, às questões tributárias e fiscais;

·criar e identificar oportunidades para prática e aplicação da sustentabilidade por meio das estratégias das empresas;



·gerenciar o relacionamento interpessoal, empregando as tecnologias da informação e comunicação;

·comunicar-se nos diversos contextos profissionais em língua portuguesa e inglesa, utilizando terminologia própria;

·utilizar os instrumentos de planejamento, bem como executar, controlar e avaliar os procedimentos dos ciclos: de pessoal; de recursos materiais; tributários;
financeiros; da produção; da higiene e segurança do trabalho; de marketing; da logística empresarial.

CERTIFICAÇÃO MODULAR

MÓDULO I - Qualificação Profissional de Assistente de Planejamento

MÓDULO II – Qualificação Profissional de Auxiliar Administrativo e Financeiro

INFRAESTRUTURA NECESSÁRIA:Laboratório de Informática, sala de aula

EIXO TECNOLÓGICO: AMBIENTE E SAÚDE

TÉCNICO EM MEIO AMBIENTE

PERFIL PROFISSIONAL DE CONCLUSÃO

MÓDULO III - Habilitação Profissional Técnica de Nível Médio de TÉCNICO EM MEIO AMBIENTE

O TÉCNICO EM MEIO AMBIENTE é o profissional que coleta, armazena e interpreta informações, dados e documentações ambientais. Colabora na elaboração de
laudos, relatórios e estudos ambientais. Auxilia na elaboração, acompanhamento e execução de sistemas de gestão ambiental. Atua na organização de programas de
educação ambiental, de conservação e preservação de recursos naturais, de redução, reúso e reciclagem. Identifica as intervenções ambientais, analisa suas
consequências e operacionaliza a execução de ações para preservação, conservação, otimização, minimização e remediação dos seus efeitos.

MERCADO DE TRABALHO

Instituições públicas (municipal, estadual e federal - secretarias de meio ambiente; unidades de conservação ambiental); Terceiro Setor (ONG's); empresas de
prestação de serviços na área ambiental (análise da qualidade da água, ar e solo); empresas que possuem ou implementam o Sistema de Gestão Ambiental; estações
de tratamento de água e resíduos.

COMPETÊNCIAS GERAIS

·Identificar, caracterizar e correlacionar os sistemas e ecossistemas, os elementos que compõem e suas respectivas funções.

·Identificar e caracterizar as grandezas envolvidas nos processos naturais de conservação, utilizando os métodos e sistemas de unidades de medida e ordens de
grandeza.

·Identificar os parâmetros de qualidade ambiental dos recursos naturais (solo, água e ar).

·Classificar os recursos naturais (água e solo) segundo seus usos, correlacionando as características físicas e químicas com sua produtividade.

·Identificar as fontes e o processo de degradação natural de origem química, geológica e biológica e as grandezas envolvidas nesses processos, utilizando métodos de
medição e análise.

·Identificar características básicas de atividades de exploração de recursos naturais renováveis e não renováveis que intervêm no meio ambiente.

·Identificar e caracterizar situações de risco e aplicar métodos de eliminação ou de redução de impactos ambientais.

·Identificar processos de intervenção antrópica sobre o meio ambiente e as características das atividades produtivas geradoras de resíduos sólidos, efluentes líquidos
e emissões atmosféricas.

·Avaliar os efeitos ambientais causados por resíduos sólidos, poluentes atmosféricos e efluentes líquidos, identificando as consequências sobre a saúde humana e
sobre a economia.

·Utilizar sistemas informatizados de gestão ambiental.

·Interpretar resultados analíticos referentes aos padrões de qualidade

CERTIFICAÇÃO MODULAR

MÓDULO II - Qualificação Técnica de Nível Médio de AUXILIAR TÉCNICO EM MEIO AMBIENTE

O AUXILIAR DE TÉCNICO EM MEIO AMBIENTE é o profissional que realiza análises físicas, químicas e biológicas das águas, efluentes e solos. Identifica,
caracteriza e analisa o ambiente natural e as intervenções antrópicas. Participa de levantamento de dados subsidiando a otimização dos espaços e recursos naturais.

INFRAESTRUTURA NECESSÁRIA

- Laboratório de Química/ Biologia.

- Laboratório de Física.

- Sala anexa aos laboratórios para preparação dos experimentos, guarda de vidrarias, reagentes etc.

- Laboratório de Informática.

EIXO TECNOLÓGICO: INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO

TÉCNICO EM DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS

PERFIL PROFISSIONAL DE CONCLUSÃO

MÓDULO III - Habilitação Profissional Técnica de Nível Médio deTÉCNICO EM DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS

O TÉCNICO EM DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS é o profissional que documenta, constrói e mantém sistemas de informação. Aplica técnicas de testes em
sistemas de informação. Aplica técnicas de análise e projeto de sistemas. Utiliza ambientes de desenvolvimento e linguagens de programação específica. Modela,
implementa e mantém bancos de dados.



MERCADO DE TRABALHO

Empresas e departamentos de desenvolvimento de sistemas em organizações governamentais e não governamentais, podendo também atuar como profissional
autônomo.

COMPETÊNCIAS GERAIS

MÓDULO I

• Elaborar algoritmos utilizando linguagem de programação em um ambiente de desenvolvimento, aplicando técnicas de levantamento de dados.

• Operar computadores para desenvolver textos técnicos aplicados à área de Informática, através de pesquisas e análises de informações.

• Desenvolver sites produzindo elementos gráficos.

• Construir, implementar e manter banco de dados.

MÓDULO II

• Projetar e documentar sistemas de informação, selecionando linguagens de programação de acordo com as especificidades do projeto.

• Pesquisar dados e informações, utilizando a língua inglesa como um dos instrumentos de acesso.

• Desenvolver sistemas para internet, utilizando banco de dados relacional com interface

para o usuário no lado servidor e aplicar conhecimentos básicos de protocolos e comunicação de dados.

MÓDULO III

• Projetar aplicativos para dispositivos móveis, aplicando os principais serviços de rede.

• Projetar aplicativos, propondo e aplicando soluções de segurança da informação.

• Aplicar e selecionar técnicas de teste de software no desenvolvimento de sistemas multicamada.

• Utilizar recursos de sistemas embarcados

INFRAESTRUTURA NECESSÁRIA

- Laboratório de Informática

EIXO TECNOLÓGICO RECURSOS NATURAIS

TÉCNICO EM AGROPECUÁRIA

MÓDULO IV – Habilitação Profissional de TÉCNICO EM AGROPECUÁRIA

O TÉCNICO EM AGROPECUÁRIA é o profissional que planeja, executa, acompanha e avalia projetos agropecuários e agroindustriais, em suas diversas etapas e
atividades, supervisionando a produção agropecuária. Administra empresas rurais e promove a industrialização e a comercialização de produtos agropecuários.
Experimenta, testa, desenvolve e melhora métodos e tecnologias de produção sustentável. Executa pesquisas e análises laboratoriais. Presta assistência e consultoria
técnica, orientando diretamente produtores sobre a produção, a comercialização e a biosseguridade do setor. Promove diferentes formas de organização social,
extensão e capacitação rural e o desenvolvimento da visão de sustentabilidade da produção agropecuária.

MERCADO DE TRABALHO

Empreendimentos rurais; empresas agropecuárias; empresas agroindustriais: frigoríficos, laticínios, destilarias, usinas de açúcar e álcool, indústrias de
processamento de produtos de origem animal e vegetal; instituições públicas, privadas de pesquisa, ensino e extensão rural; empresas de prestação de serviços
agropecuários, consultorias e assistência técnica; empresas fornecedoras de produtos para a agropecuária; empresas de máquinas, equipamentos e implementos
agrícolas, pecuários e agroindustriais; empresas produtoras e fornecedoras de produtos orgânicos. Cooperativas e associações de produtores rurais.

Ao concluir os MÓDULOS I, II, III e IV, o TÉCNICO EM AGROPECUÁRIA deverá ter construído as seguintes competências gerais:

Apresentar competências pessoais para:

trabalhar em equipe;
administrar conflitos;
demonstrar poder de decisão;
adaptar-se às situações;
observar e analisar procedimentos e situações;
manter-se informado e atualizado;
comprometer-se com seu local e tipo de trabalho;
comprometer-se com a qualidade ambiental;
comprometer-se com a qualidade da vida humana e animal;
comprometer-se com a qualidade e segurança do trabalho;
valorizar a inovação;
ser autocrítico;
organizar e organizar-se;
interagir socialmente e com a comunidade.

.ser articulador e mediador de ações de desenvolvimento do meio rural;

.promover organização, extensão e capacitação rural;

.liderar, orientar, acompanhar e avaliar a ação de pessoas e grupos de trabalho na atividade rural;

.selecionar, aplicar monitorar e orientar o uso de tecnologias de produção adequadas, em todas as etapas do cultivo e da criação nos projetos agropecuários;

.monitorar a utilização das tecnologias de produção agrícola, pecuária e agroindustrial;

.gerenciar empresas, departamentos projetos e empreendimentos agropecuários;



.planejar, organizar e monitorar:

.a exploração e manejo do solo de acordo com a sua capacidade de uso e clima;

.a propagação dos vegetais em ambientes protegidos (viveiros, casas de vegetação e outros);

.a obtenção e preparo da produção animal e vegetal (aquisição, preparo, conservação e armazenamento);

.a condução de campos de produção de sementes e demais produtos pelos sistemas convencional ou orgânico;

.sistemas orgânicos e sustentáveis de produção animal e vegetal.

.difundir técnicas e tecnologias de produção agropecuária e agroindustrial, principalmente nas áreas de:

.reprodução, multiplicação e melhoramento genético animal e vegetal;

.nutrição animal;

o fertilidade e conservação dos solos;

.legislação e cuidados sanitários, de higiene e profilaxia nas culturas e criações e no processamento agroindustrial.

.aplicar princípios, técnicas, requisitos legais e procedimentos gerenciais específicos, sempre que desenvolver atividades envolvendo os recursos naturais (água, ar e
solo);

.confrontar opiniões e atuar de forma comprometida com a sustentabilidade, respeitando, promovendo e preservando a qualidade de vida, a preservação ambiental e
o respeito pela vida com qualidade;

.comprometer-se com a saúde humana e animal e a qualidade da produção na seleção e utilização de métodos de erradicação e controle de pragas, doenças e plantas
daninhas;

.avaliar os aspectos e o impacto do uso e dos resíduos de defensivos agrícolas e medicamentos veterinários e minimizar o uso e seus efeitos possíveis;

.identificar e aplicar técnicas mercadológicas para divulgação, aquisição, distribuição e comercialização de produtos;

.avaliar riscos no trabalho rural e atuar na sua prevenção e minimização;

.otimizar o uso e fazer a manutenção de instalações rurais e máquinas agrícolas e avaliar o rendimento e a qualidade de máquinas e equipamentos e também dos
insumos e da produção;

.interpretar, utilizar e auxiliar na elaboração de documentação e projetos topográficos, de irrigação, de instalações rurais e de impactos ambientais (RIMA, EIA).

CERTIFICAÇÃO MODULAR

MÓDULO I SEM CERTIFICAÇÃO TÉCNICA MÓDULOS I + II SEM CERTIFICAÇÃO TÉCNICA MÓDULOS I + II + III Qualificação Profissional Técnica de
Nível Médio de AGENTE DE PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA MÓDULOS I + II + III + IV Habilitação Profissional de TÉCNICO EM AGROPECUÁRIA

Integrado

EIXO TECNOLÓGICO RECURSOS NATURAIS

TÉCNICO EM AGROPECUÁRIA INTEGRADO AO ENSINO MÉDIO

PERFIL PROFISSIONAL DE CONCLUSÃO

3ª SÉRIE – Habilitação Profissional Técnica de Nível Médio de TÉCNICO EM AGROPECUÁRIA

O TÉCNICO EM AGROPECUÁRIA é o profissional que planeja, executa, acompanha e avalia projetos agropecuários e agroindustriais, em suas diversas etapas e
atividades,supervisionando a produção agropecuária. Administra empresas rurais e promove a industrialização e a comercialização de produtos agropecuários.
Experimenta, testa, desenvolve e melhora métodos e tecnologias de produção sustentável. Executa pesquisas e análises laboratoriais. Presta assistência e consultoria
técnica, orientando diretamente produtores sobre a produção, a comercialização e a biosseguridade do setor. Promove diferentes formas de organização social,
extensão e capacitação rural e o desenvolvimento da visão de sustentabilidade da produção agropecuária.

MERCADO DE TRABALHO

Empreendimentos rurais; empresas agropecuárias; empresas agroindustriais: frigoríficos, laticínios, destilarias, usinas de açúcar e álcool, indústrias de
processamento de produtos de origem animal e vegetal; instituições públicas, privadas de pesquisa, ensino e extensão rural; empresas de prestação de serviços
agropecuários, consultorias e assistência técnica; empresas fornecedoras de produtos para a agropecuária; empresas de máquinas, equipamentos e implementos
agrícolas, pecuários e agroindustriais; empresas produtoras e fornecedoras de produtos orgânicos; cooperativas e associações de produtores rurais.

COMPETÊNCIAS GERAIS

a) trabalhar em equipe;

b) administrar conflitos;

c) demonstrar poder de decisão;

d) adaptar-se às situações;

e) observar e analisar procedimentos e situações;

f) manter-se informado e atualizado;

g) comprometer-se com seu local e tipo de trabalho;

h) comprometer-se com a qualidade ambiental;

i) comprometer-se com a qualidade da vida humana e animal;



j) comprometer-se com a qualidade e segurança do trabalho;

k) valorizar a inovação;

l) ser autocrítico;

m) organizar e organizar-se;

n) interagir socialmente e com a comunidade.

o)ser articulador e mediador de ações de desenvolvimento do meio rural;

p) promover organização, extensão e capacitação rural;

q) liderar, orientar, acompanhar e avaliar a ação de pessoas e grupos de trabalho na atividade rural;

r) selecionar, aplicar monitorar e orientar o uso de tecnologias de produção adequadas, em todas as etapas do cultivo e da criação nos projetos agropecuários;

s) monitorar a utilização das tecnologias de produção agrícola, pecuária e agroindustrial;

t) gerenciar empresas, departamentos projetos e empreendimentos agropecuários;

u) planejar, organizar e monitorar.

Deve ser capaz também, por ser concluinte do Ensino Médio, de:

1. Dominar Linguagens – dominar basicamente a norma culta da língua portuguesa e saber usar as diferentes linguagens para se expressar e se comunicar;

2. Compreender Fenômenos – construir e aplicar conceitos das diferentes áreas do conhecimento de modo a investigar e compreender a realidade;

3. Resolução de Problemas – selecionar, organizar, relacionar e interpretar dados e informações, trabalhando-os contextualizadamente para enfrentar situações-
problema e tomar decisões;

4. Construir Argumentos – organizar informações e conhecimentos disponíveis de forma a argumentar consistentemente;

5. Elaborar Propostas – recorrer a conhecimentos desenvolvidos para elaborar propostas de intervenção solidária na realidade.

Ao término das três séries o concluinte da Habilitação Profissional Técnica de Nível Médio de TÉCNICO EM AGROPECUÁRIA INTEGRADO AO ENSINO
MÉDIO será capaz de:

·expressar-se com autonomia, clareza, precisão e adequadamente conforme o contexto em ue se dá a comunicação;

·planejar, executar, acompanhar e avaliar projetos;

·compreender e avaliar o papel histórico dos diferentes atores sociais;

·propor ações de intervenção solidária na realidade.

CERTIFICAÇÃO MODULAR

1ª SÉRIE – SEM CERTIFICAÇÃO TÉCNICA

2ª SÉRIE – Qualificação Técnica de Nível Médio de AGENTE DE PRODUÇÃOAGROPECUÁRIA

EIXO TECNOLÓGICO: GESTÃO E NEGÓCIOS

TÉCNICO EM ADMINISTRAÇÃO INTEGRADO AO ENSINO MÉDIO

PERFIL PROFISSIONAL DE CONCLUSÃO

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.

MERCADO DE TRABALHO

.Instituições públicas, mistas, privadas e do terceiro setor.

Ao concluir o curso, o TÉCNICO EM ADMINISTRAÇÃO deverá ter construído as seguintes competências gerais que seguem.

.Atuar com proatividade na identificação de problemas, equacionando soluções por meio de uma visão sistêmica da organização.

.Aplicar conceitos de gestão financeira e calcular valores, utilizando-se de equipamentos e sistemas específicos, elaborando planilhas de custos de fabricação, preço
de venda e orçamentos.

.Refletir e atuar criticamente na área de produção e de materiais, compreendendo sua posição e função na estrutura produtiva.

.Desenvolver capacidade de transferir conhecimentos da vida e da experiência cotidiana para o ambiente de trabalho e do seu campo de atuação profissional, em
diferentes modelos organizacionais, revelando-se profissional adaptável.

.Desenvolver capacidade para elaborar, programar e consolidar projetos em organizações, por intermédio das diretrizes do planejamento estratégico, tático,
operacional e do plano diretor, este aplicável à gestão organizacional.

COMPETÊNCIAS GERAIS

.Interpretar a legislação que regula as atividades de produção, prestação de serviços e de comercialização, tais como as normas referentes aos direitos do consumidor,
aos contratos comerciais, às normas de higiene e segurança, ao comércio exterior, às questões tributárias e fiscais.

.Criar e identificar oportunidades para prática e aplicação da sustentabilidade por meio das estratégias das empresas.



.Gerenciar o relacionamento interpessoal, empregando as tecnologias da informação e comunicação.

.Comunicar-se nos diversos contextos profissionais em língua portuguesa e inglesa, utilizando terminologia própria.

.Utilizar os instrumentos de planejamento, bem como executar, controlar e avaliar os procedimentos dos ciclos:

de pessoal;
de recursos materiais;
tributários;
financeiros;
da produção;
da higiene e segurança do trabalho;
da logística empresarial.

Deve ser capaz também, por ser concluinte do Ensino Médio, de:

1. Dominar Linguagens – dominar basicamente a norma culta da língua portuguesa e saber usar as diferentes linguagens para se expressar e se comunicar;

2. Compreender Fenômenos – construir e aplicar conceitos das diferentes áreas do conhecimento de modo a investigar e compreender a realidade;

3. Resolução de Problemas – selecionar, organizar, relacionar e interpretar dados e informações, trabalhando-os contextualizadamente para enfrentar situações-
problema e tomar decisões;

4. Construir Argumentos – organizar informações e conhecimentos disponíveis de forma a argumentar consistentemente;

5. Elaborar Propostas – recorrer a conhecimentos desenvolvidos para elaborar propostas de intervenção solidária na realidade.

Ao término das três séries o concluinte da Habilitação Profissional de TÉCNICO EM ADMINISTRAÇÃO INTEGRADO AO ENSINO MÉDIO será capaz de:

1. expressar-se com autonomia, clareza, precisão e adequadamente conforme o contexto em que se dá a comunicação;

2. planejar, executar, acompanhar e avaliar projetos;

3. compreender e avaliar o papel histórico dos diferentes atores sociais;

4. propor ações de intervenção solidária na realidade.

ATRIBUIÇÕES/ RESPONSABILIDADES

Elaborar planilhas de custos de produção.
Elaborar relatórios gerenciais.
Controlar orçamentos e fluxos financeiros.
Analisar índices de produtividade.
Atuar dentro dos preceitos da ética e da cidadania organizacional.
Pesquisar e estudar as viabilidades econômicas e financeiras para efeito de planejamento empresarial.
Utilizar de forma ética a legislação que regula sua atuação profissional.
Comunicar-se em língua portuguesa e em língua estrangeira, nas atividades profissionais.
Elaborar processos de distribuição de produtos e/ ou serviços, em conformidade com a legislação vigente.
Elaborar planilhas eletrônicas para tomada de decisões gerenciais.
Planejar ações de logística para agregar valor ao produto e/ ou serviço, com redução de custo e de impactos ambientais.
Trabalhar de acordo com normas de saúde e segurança do trabalho.

CERTIFICAÇÃO MODULAR

1ª série: Qualificação Profissional Técnica de Nível Médio de AUXILIAR ADMINISTRATIVO 1ª + 2ª séries: Qualificação Profissional Técnica de Nível Médio de
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO 1ª + 2ª + 3ª séries: Habilitação Profissional de TÉCNICO EM ADMINISTRAÇÃO

Agrupamento Discente

Semestre Curso Turno Classes Alunos
1 Agropecuária (Etim) Integral 1 34
1 Agropecuária (Etim) Integral 1 31
1 Meio Ambiente Noite 1 32
1 Agropecuária (Etim) Integral 2 44
1 Administração (Etim) Integral 1 33
1 Administração Noite 1 22
1 Alimentos Noite 1 28
1 Agropecuária Noite 1 29
1 Agroindústria Noite 1 28
1 Desenvolvimento de Sistemas Noite 1 28
1 Administração (Etim) Integral 1 29

Recursos Humanos

CAPITAL SOCIAL

O estoque de Capital Social é formado pelas relações e vínculos que se estabelecem entre as pessoas. O ser humano é um ser social: não vive isoladamente, vive em
sociedade com o objetivo de alcançar melhor qualidade de vida para si e para a humanidade.

Em uma organização, quanto maior for a interação das pessoas que a compõem, maior será o seu capital social. O capital social não se transfere, mas se agrega.

Ao interagir com outras pessoas do seu grupo, o individuo adquire mais confiança nelas, passando a conhecer seus comportamentos, habilidades, intenções e
competências pessoais. Com isso o grupo também adquire mais confiança na pessoa. Esta confiança é fundamental para as pessoas se envolverem nos projetos de



interesse do grupo, assim como para o grupo apoiar os projetos individuais.

O capital social indica a habilidade de trabalhar em grupo, pela sua capacidade de adquirir e gerar confiança e também por conseguir respeitar as regras. (Texto
baseado na apostila do Plano Diretor para as ETEs agrícolas, 2006).

Valorizar o capital social tem sido uma das principais preocupações da direção, conforme apontado nas palavras de ordem que orientam as ações na Escola
(integração, qualidade, respeito, responsabilidade e cidadania).

De forma geral, é perceptível o enriquecimento que vem acontecendo no capital social da escola, reconhecendo-se ser este um processo que deve ser promovido com
constância e de forma permanente por tratar-se também de um processo educativo.

Muitos passos já foram dados, o capital social atual é muito bom, mas existe ainda um grande horizonte pela frente, com ótimas perspectivas.

CAPITAL HUMANO

Em qualquer organização, são as pessoas envolvidas que garantem os recursos humanos para que as atividades aconteçam. A quantidade e qualidade destes recursos
compõem o que é denominado capital humano, e é ele que incorpora as competências da organização. (apostila do Plano Diretor 2006).

Seguem algumas considerações que visam caracterizar o capital humano da Etec Prefeito José Esteves.

DIREÇÃO

O atual diretor, cujo segundo mandato de quatro anos iniciou-se em 15/7/2016,tem como principal compromisso a qualidade da formação dos alunos da Escola,
obtida mediante a consolidação das práticas pedagógicas eficientes e plena utilização dos recursos e capacidades de que dispomos.

Existe consciência de que a qualidade do trabalho pedagógico somente será alcançada com a definição de uma proposta clara, desenvolvida com a participação e
concordância de todos. Sabe-se também que a proposta pedagógica somente será alcançada se todo o processo de gestão se desenvolver com base nesses princípios e
respaldar seu desenvolvimento.

Integração, Qualidade, Respeito, Responsabilidade e Cidadania são os conceitos priorizados para fundamentar este período de gestão.

Integração, pela certeza de que o comprometimento de todos os membros da comunidade escolar somente é conseguido quando há momentos organizados para
exposição e discussão de propostas e tomada de decisões.

Qualidade, pela valorização do conhecimento, das competências, dos atos, dos processos e das relações, resultando em produtos de real valor.

Respeito, para destacar que todos têm direito à participação, de acordo com suas possibilidades e experiências, fortalecendo, nesse processo, o grupo.

Responsabilidade, visando a garantir que as decisões compartilhadas sejam cumpridas por cada um, conforme seu âmbito de atuação.

Cidadania, para que todos possam exercer seus direitos e deveres de maneira justa e igualitária.

Estes conceitos são vistos pela direção como fundamentais para, de forma vivencial, comprometer e orientar a todos num convívio democrático enriquecedor,
visando garantir as melhores oportunidades de formação para os nossos alunos e contribuindo para o desenvolvimento da sua postura empreendedora.

A percepção de que é em todo o ambiente da Escola que o processo pedagógico se desenvolve, traz também a preocupação com a adequação deste ambiente, com
reflexos não só nas oportunidades e qualidade dos processos, mas também na autoestima da comunidade e valoração externa da instituição. Está é a motivação para
o direcionamento de investimentos na sua recuperação e ampliação com cuidados técnicos e estéticos.

Quanto à formação, o diretor é tecnólogo em Processamento de Dados, com licenciatura em Informática e especialização em Educação de Jovens e Adultos,o
Diretor de Serviços da Área Acadêmica éEdsonLima do Amaral, licenciado em Administração de Empresa e o da Área Administrativa éThiago Rodrigues, bacharel
em Administração. A Escola não tem autorização para contratação de ATA.

CORPO DOCENTE

No inicio de 2019, no primeiro semestre esta Etec conta com o total de 51 professores, sendo 43 docentes ministrando aulas nesta Unidade, 08afastados para cargo
de gestão/ou projetos.

Dos afastamentos, 1 (um) professor responde pela direção e 1 (um) pela diretoria de serviço - administrativa desta unidade, 3(três) professores para projetos
vinculado ao ADP ou CETEC desta escola; 1 (um) pela direção da Etec Prof. Fausto Mazzola - Avaré, 2 (dois) professores para projetos na unidade de Avaré.

Dimensão de professores por curso na unidade:

Cursos Nº de professores

Administração 6

Agroindústria 7

Alimentos 7

Agropecuária Integrado ao Ensino Médio 22

Administração Integrado ao Ensino Médio 15

Agropecuária 9

Informática 6

Meio Ambiente 6



Para o ambiente pedagógico ainda contamos com três auxiliares docentes, sendo dois para suporte nos setores produtivo e outro em salas de aula e laboratórios de
informática.

SERVIDORES TÉCNICO ADMINISTRATIVOS

Para dar apoio à área pedagógica e atendimento ao aluno, esta Etec conta com uma Orientadora Educacional, com 26 horas semanais e um professor que responde
pela Coordenação do Núcleo de Gestão Acadêmica e Pedagógica, com 25 horas semanais.

Para atendimento a alunos e servidores, conta-se com as Diretorias de Serviço Administrativa e Acadêmica que atuam com dois Assistentes Administrativos e três
Agentes Técnicos Administrativos.

Para atendimento na Biblioteca Escolar, a escola conta com duas professoras que desenvolvem o Projeto Biblioteca Ativa, com vinte horas cada.

Os trabalhos nos setores operacionais são executados por 6 auxiliares de apoio que atuam e ambientes como laboratórios, suinocultura, ovinocultura, bovinocultura e
setores administrativos.

Quanto a responsabilidade sob os setores produtivos contamos com um Agente Técnico e Administrativo (Especializado) respondendo como Supervisor de Gestão
Rural.

O quadro de servidores atende precariamente a necessidade da unidade, existe a demanda de mão de obra em vários setores da escola, como motorista, serviços
braçais, reparador, bibliotecário e almoxarife.

Uma função importantíssima que era do responsável pela residência que coordenava o convívio disciplinado dos alunos, não foi aprovada nos últimos anos. Está
sendo desempenhada de maneira paliativa pela Orientadora Educacional e pelos Orientadores de Cooperativa, que acabam prejudicados no cumprimento de suas
funções originais.

Temos a terceirização de serviços de vigilância, com número de postos reduzido pela necessidade de contenção de gastos da instituição atendendo parcialmente a
necessidade da unidade e ainda os serviços de limpeza e alimentação para alunos residentes.

Nome Graziella Matsumoto Bueno Pereira
Cargo/Função Docente
Atividade

Nome Luiz Angelo De Oliveira
Cargo/Função Docente
Atividade

Nome Milton Marques do Vale
Cargo/Função Outros
Atividade

Nome Marly Aparecida Barros Pinto
Cargo/Função Docente
Atividade

Nome José Higino Caldeira
Cargo/Função Docente
Atividade

Nome Julio Cesar de Oliveira Junior
Cargo/Função Docente
Atividade

Nome Marcelo da Silva Bueno
Cargo/Função Docente
Atividade

Nome Juliana Cristina Pascon
Cargo/Função Docente
Atividade

Nome Geni Cristina Vicente Geronimo
Cargo/Função Outros
Atividade

Nome Tiago Yamazaki Izumida Andrade
Cargo/Função Docente
Atividade



Nome Karem Caroline de Souza Carvalho
Cargo/Função Administrativo
Atividade

Nome Denise Alves Ferreira da Silva
Cargo/Função Docente
Atividade

Nome Paulo Sergio Beraldo de Moraes
Cargo/Função Docente
Atividade

Nome Carlos Eduardo Carvalho
Cargo/Função Auxiliar de Docentes
Atividade

Nome Jamil Simplicio Pinto
Cargo/Função Administrativo
Atividade

Nome José do Nascimento Luiz
Cargo/Função Auxiliar de Docentes
Atividade

Nome José Carlos Correa
Cargo/Função Docente
Atividade

Nome Sandro Medroni
Cargo/Função Docente
Atividade

Nome João Paulo Moutinho
Cargo/Função Docente
Atividade

Nome Ronaldo Alves da Silva
Cargo/Função Administrativo
Atividade

Nome Luan Martins de Araujo Silva
Cargo/Função Docente
Atividade

Nome Janaina Fernandes Ayres
Cargo/Função Docente
Atividade

Nome Solange Maria Comineli Beltrame
Cargo/Função Docente
Atividade

Nome Robson de Lima Carvalho
Cargo/Função Docente
Atividade

Nome Dayane Conceição Vaz Gomes
Cargo/Função Docente
Atividade



Nome Nicolas A.Messias dos Santos Colloca
Cargo/Função Docente
Atividade

Nome Edivaldo Papin
Cargo/Função Administrativo
Atividade

Nome Roberto Antonio Ribeiro
Cargo/Função Outros
Atividade

Nome Edson Lima do Amaral
Cargo/Função Docente
Atividade

Nome Ana Carolina Garcia Porto
Cargo/Função Administrativo
Atividade

Nome Claudenir Ferreira
Cargo/Função Outros
Atividade

Nome Maria José Parra
Cargo/Função Outros
Atividade

Nome Daniela Maria Geronimo
Cargo/Função Docente
Atividade

Nome Luciene Ribeiro da Silva Gomes
Cargo/Função Outros
Atividade

Nome Patricia Chiara Silvério
Cargo/Função Docente
Atividade

Nome Adriana Sampaio Nunes
Cargo/Função Docente
Atividade

Nome Cristiane Lopes
Cargo/Função Docente
Atividade

Nome Alexandre Satyro Fortunati
Cargo/Função Docente
Atividade

Nome José Augusto Silva Rocha
Cargo/Função Docente
Atividade

Nome Carlos Rodrigues de Oliveira
Cargo/Função Auxiliar de Docentes



Atividade

Nome José Vinicius Zapte Bergamo
Cargo/Função Docente
Atividade

Nome Maria das Neves de Lima
Cargo/Função Outros
Atividade

Nome Sofia Domiciano
Cargo/Função Docente
Atividade

Nome Jaqueline Gabriela de Oliveira
Cargo/Função Docente
Atividade

Nome Geraldo Henrique Martins Vieira
Cargo/Função Docente
Atividade

Nome Mara Regina Da Lessandro
Cargo/Função Docente
Atividade

Nome João Vitor Franco dos Reis
Cargo/Função Estagiário
Atividade

Nome Antonio Franciso Martin Rolim
Cargo/Função Docente
Atividade

Nome Fábio Vieira Abrão
Cargo/Função Docente
Atividade

Nome Admilson Rogerio dos Santos
Cargo/Função Docente
Atividade

Nome Stephanie C. Vertuan de Andrade
Cargo/Função Estagiário
Atividade

Nome Marcia Luzia Bermal
Cargo/Função Docente
Atividade

Nome João Paulo Silveira
Cargo/Função Docente
Atividade

Nome Jorge Alves de Oliveira Junior
Cargo/Função Docente
Atividade

Nome Thiago Rodrigues



Cargo/Função Administrativo
Atividade

Nome Julio Cesar Beraldo de Moraes
Cargo/Função Docente
Atividade

Nome Silvana de Souza Gomes
Cargo/Função Outros
Atividade

Nome Eduardo de Oliveira Rocha
Cargo/Função Docente
Atividade

Nome Mauro Pinheiro Garcia
Cargo/Função Docente
Atividade

Nome Clovis Eduardo Geronimo
Cargo/Função Outros
Atividade

Nome Carlos Rosario Meli
Cargo/Função Docente
Atividade

Nome Erica de Paula
Cargo/Função Administrativo
Atividade

Nome Andre Nicolau Tropiano de Almeida
Cargo/Função Docente
Atividade

Nome Michel Canellas Benchaya
Cargo/Função Docente
Atividade

Nome José Ricardo Braga de Almeida
Cargo/Função Administrativo
Atividade

Nome Vitória C. Pires de Almeida da Luz
Cargo/Função Estagiário
Atividade

Nome Rojane de Lima Pires
Cargo/Função Docente
Atividade

Nome Henrique Paulo Picanço
Cargo/Função Docente
Atividade

Nome Siméia Miriã Messias Paulino Hernandes
Cargo/Função Administrativo
Atividade



Espaço Físico

CAPITAL NATURAL - espaço físico 

A Etec Prefeito José Esteves está localizada no município de Cerqueira César, caracterizada dentro de clima Subtropical Super-úmido, apresentando temperaturas
médias ao longo do ano em torno de 20ºC, e pluviosidade média de 1500 mm anuais.

A área abrangida pela Escola se caracteriza por apresentar relevo suave ondulado em sua maior parte (cerca de 70% da área) e ondulada no restante da área, com
solo de textura média argilosa, classificado como Latossolo Vermelho Distroférrico e Nitossolo (EMBRAPA. 1999).

Possui boa reserva natural de água, subterranea, contando com o abastecimento de um poço semi-artesiano, utilizado para consumo humano e dos setores agrícolas.
Tem sido verificada a necessidade de instalação de outro poço para atender toda a demanda da Escola. Existe a possibilidade de uso de uma mina natural, localizada
em local de baixada, protegida por vegetação natural, que poderá ser utilizada para fins de irrigação e consumo de animais nos setores produtivos mas dependente de
recalque significativo.

A vegetação natural consta de uma pequena área de floresta nativa de cerca de 1,5 ha, próxima ao Ribeirão do Macuco, que é ponto de divisa entre a Escola e outra
propriedade rural, sendo esta uma mata ciliar de preservação permanente.

Dentro da área reservada para plantio, a Escola possui cerca de 8,5 ha destinados a culturas de anuais de verão e de inverno, 3 ha de pastagens e 4 ha destinados a
hortícolas e culturas perenes frutíferas e café.

 

CAPITAL FÍSICO - instalações

 

A Escola tem em sua maioria instalações construídas há algumas décadas. São instalações sólidas e bem construídas. Com os investimentos recebidos e também com
recursos próprios da Cooperativa-Escola foram e estão sendo feitas reformas e adequações nos prédios, de forma a recuperá-los e adequá-los ao seu uso, podendo-se
considerar que a maior parte já foi realizada com bons resultados.

A distribuição geral dos prédios na área da Escola pode ser considerada muito boa pela sua funcionalidade.

A rede elétrica da Escola pode ser considerada boa, atendendo de forma satisfatória a demanda no atual nível de uso. Temos como problema apenas o fornecimento
de energia, que frequentemente é interrompido quando de chuvas fortes ou tempestades, atrapalhando sobretudo as atividades letivas no periodo noturno.

O abastecimento de água é feito por poço semi-artesiano, aberto em 1994, que atende no limite às necessidades atuais da Escola. Todas as normas de registro e
acompanhamento do abastecimento junto à Vigilância Sanitária Municipal, vem sendo feitas, com cloração e análises periódicas, estando assim garantidas a
qualidade e potabilidade da água oferecida, necessitando apenas de regularização dos documentos referentes à Outorga.

Para a desejada ampliação da área irrigada será necessário um incremento no abastecimento, exigindo a instalação de novas fontes de fornecimento de água para uso
nos setores técnicos, seja ela pluvial ou fluvial. Porém foi melhorada a capacidade de armazenamento de água com a construção de uma caixa de água metálica
exclusiva para a residência, bem como um tanque para irrigação dos módulos de pastejo rotacionado. Torna-se necessária reforma no reservatório de água para
fornecimento aos setores técnicos, que hoje encontra-se com grandes vazamentos. Há proposta para solucionar esse problema.

A escola está totalmente cercada, porém ainda precisamos melhorar o controle de entrada de pessoas com a instalação de portões automatizados na portaria.

Em 2006, aproximadamente 30% da cerca externa foi construída pela CEACC. A área da bovinocultura está cercada com recursos da Cooperativa, o pasto das vacas
leiteiras conta com cerca elétrica para divisão de piquetes (1ha) e os demais com cerca de arame liso tipo paraguaia.

As vias de circulação interna são consideradas adequadas e suficientes para a movimentação de pessoas, máquinas e veículos. Existem vias pavimentadas no acesso
e área principal da Escola e vias de terra que conduzem aos setores técnicos. Não existe estacionamento coberto para os veículos de professores, funcionários e
visitantes sendo que em 2007 foi implantado novo projeto de circulação e estacionamento na área central. A prefeitura municipal realizou pavimentação asfática
desde a entrada da escola até os laboratórios de leite e carne no final de 2012.

A Escola tem uma característica peculiar, decorrente da alteração da via de acesso: a entrada principal é feita pelos fundos da Escola. Como esta alteração não é
recente, já foram feitas algumas adequações para corrigir esta nova entrada. Um prédio antigo e obsoleto foi demolido bem como foi concluída pela Prefeitura
Municipal, a pavimentação da via principal, devendo agora serem desenvolvidas adequações paisagísticas.

 

Instalações Didáticas e Administrativas

 

Em 2010 foi concluída a ampliação das salas de aula e construção de prédio para administração próximo às salas de aula. O conjunto de salas de aula atualmente
contém 8 (oito) salas de dimensões suficientes.

Todas as salas de aula estão equipadas com notebook acessando a internet, datashow, além de ventiladores que funcionam com muito barulho. Duas delas dispõe de
depósito anexo, para funcionamento como salas ambiente, da área de humanas e ciências. Em 2016 foram substituídas as lousas, que eram pintadas diretamente na
parede por de madeira, com fórmica verde quadriculada. 

Em 2010 também foram construidas novas salas para informática, compondo um conjunto de 4 (quatro) salas, com 16 (dezesseis) computadores cada, em média.
Todas as salas possuem condicionadores de ar que contribuem para o bem estar dos usuários e conservação das máquinas. 

Em 2014 a biblioteca e a sala de estudos foram remanejadas do prédio das salas que compõem o laboratório de informática para o bloco administrativo, sendo hoje
considerada com bons recursos e organização, precisando apenas de condicionadores de ar.

O Laboratório de Ciências é outra instalação que fica ao lado das salas de aula. Este laboratório foi dividido, sendo que metade serve ao Laboratório de Solos,
montado com recursos da VITAE e metade para Laboratório de Ciências, que sofreu adaptações para receber os equipamentos do Pronatec para funcionar como
Laboratório de Biologia, equipamentos que não serão mais recebidos. No bloco dos laboratórios existe uma sala menor, utilizada desde 2011 como laboratório de
microbiologia, em pequeno tamanho mas adequado e equipado para tanto. 

No bloco do refeitório foi instalado o Laboratório de Processamento de Frutas e Vegetais, com quatro balcões e saleta para equipamentos, que em 2014 recebeu
reparos no revestimento de parede.

Em 2010 foi finalizada a construção dos laboratórios de Carnes e laboratório de Laticínios. No início de 2012 concluímos a instalação do laboratório de
Subprodutos. Em 2014 transformamos o Laboratório de Hardware em Sala de Administração da Rede de Computadores a fim de dar mais segurança e



funcionalidade.

A parte esportiva é composta por campo de futebol iluminado, de boa qualidade e uma quadra poliesportiva construída em 2014, totalmente coberta, com banheiros,
vestiários e arquibancadas. 

O prédio da sede da Cooperativa-Escola, com sala de administração, de reuniões, depósito e cantina passou por reformas em 2008 e encontra-se em ótimas
condições de uso. A quitanda da cooperativa foi instalada no mesmo conjunto, e funcionará a partir de 2017 também como cantina. 

 

Instalações Técnicas

 

A Escola dispõe de instalações para bovinos, suínos, ovinos, coelhos, aves de corte e postura, minhocário, horta, estufa para mudas, pomar, pastagem e culturas
anuais.

O estábulo está reformado, com brete para lida instalado, e um pequeno curral. A ordenhadeira mecânica adquirida está instalada e em uso, carece de constantes
reparos pela baixa qualidade, existindo duas salas anexas ao estábulo, uma para administração e pequeno depósito e outra para lavagem e guarda de equipamentos.

A área dos bovinos está toda cercada, com cerca paraguaia no perímetro externo. Foi formada em 2010 uma segunda área de pasto para vacas em lactação, em capim
tifton, e no final de 2013 uma área onde foi implantado o sistema de cerca elétrica e pastoreio rotacionado, com capim mombaça, para o restante dos animais. As
áreas do rotacionado são devidamente irrigadas.

Para suínos existe instalação para maternidade e gestação modernas, em boas condições de uso. Com recursos próprios foram feitas adaptações para que na mesma
instalação sejam abrigados os animais de engorda. Em 2015 foi implantado uma área de piquetes baseadas no sistema SISCAL.

Dois prédios de baias antigas de engorda de suínos foram adaptadas para a utilização por ovinos, reprodução e engorda confinada. Foi construida com recursos
próprios cerca e brete para utilização no manejo dos ovinos.

Outro prédio anteriormente utilizado para maternidade de suínos foi adaptado para a instalação de cunicultura que atualmente dispõe de todos os recursos físicos
necessários para a criação de coelhos.

A estrutura física do aviário de postura está finalizada, em ótimas condições técnicas. Em 2013 iniciamos a adaptação desse espaço para atender os princípios de
bem estar animal, com substituição das gaiolas por ninhos e implantação de área de pastagem. O aviário de corte é de tamanho e qualidade e suficiente para os
projetos da Escola. Ambos sofreram alterações para adequação às novas normas sanitárias para a produção avícola, com responsabilidade técnica a cargo de
veterinário da escola que exerce a função de Coordenador de Área. O setor conta com registro junto ao CRMV desde 2013.

O Laboratório de Abate esta sendo finalizado para atendimento às normas sanitárias para abate de pequenos e médios animais.

O depósito e fábrica de rações foi realocado com recursos da CEACC, estando agora em prédio reformado e adequado, situado próximo do setor de suínos, o que
mais consome rações concentradas. Há necessidade de instalação de exaustores de particulas suspensas, bem como reforma nos equipamentos lá existentes.

Visando atender aos novos cursos, em 2017 a escola continuará investindo na iluminação dos setores técnicos para viabilizar o acesso noturno dos alunos que
estudam nesse período.

Na área agrícola, pelas mesmas razões, foram construidas estufas para cultivo em ambiente protegido.

O viveiro de mudas ornamentais e agroflorestais foi construído com recursos próprios em 2010, tendo sido construido em 2011 outro para produção de mudas em
pareceria com a Prefeitura Municipal de Cerqueira César. Em 2012 foram instaladas duas estufas adquiridas por pregão eletrônico pelo Centro Paula Souza, que
encontram-se sem revestimento após chuva forte que aconteceu em 2015.

Em 2006, foi iniciado o plantio direto na área de culturas anuais, que vem sendo utilizado anualmente até o presente. No ano de 2016 foi efetuada correção do solo
com utilização de maquinários e calcareamento.

No primeiro semestre de 2008 foi implantado pomar cítrico que teve de ser erradicado em 2013 por determinação da Vigilância Agropecuária. Nesse local, será
implantado um novo pomar caseiro, em parceria com o SENAR. Foi instalado novo cafezal com recursos da CEACC, no segundo semestre de 2008 e pequeno
canavial em 2010. 

A horta desenvolve suas culturas sob o sistema orgânico de produção, sendo que já passou por vistoria do Instituto Biodinâmico de acordo com projeto do Centro
Paula Souza. Em 2010 foi adequado prédio para preparo e lavagem da produção, o que viabilizará a obtenção do selo de certificação previsto desde 2010 e não
obtido por falta de vistoria e iniciativa por parte do Centro Paula Souza.

A oficina mecânica há anos atrás foi realocada e subdividida em oficina mecânica e marcenaria. No mesmo prédio foram adaptadas salas para guarda de peças, de
ferramentas. Com recursos próprios a garagem existente no prédio foi transformada em almoxarifado. No início de 2017 foi realizada uma grande reforma na parte
elétrica e reorganização dos maquinários e ferramentas, com recursos da Cooperativa Escola.

Foi construída uma garagem para máquinas e implementos agrícolas no local onde havia uma quadra desativada de esportes. Todos os projetos referentes às
instalações técnicas respeitam o programado nos planos anteriormente desenvolvidos pela escola, que tem sua continuidade garantida neste plano.

 

Instalações da Residência

 

Para a residência dos alunos existem apartamentos com quarto, sala e banheiro, suficientes para comportar até 6 alunos cada. São 6 (seis) blocos com um total de 30
(trinta) apartamentos.

Do total de apartamentos, dois são ocupadas por zelador contratado pela Cooperativa-Escola a pedido dos pais, dois para funcionários (masculino e feminino), para
uso dos alunos, portanto, 28 (vinte e oito) são os apartamentos disponíveis para a residência dos alunos, totalizando 156 vagas disponíveis.

Desde o final de 2004 as instalações vinham sendo reparadas com recursos da Cooperativa, quando todos apartamentos foram pintados internamente, portas de
madeira foram substituídas por metálicas, a área envidraçada foi reduzida para aumentar a privacidade dos alunos e reduzir a necessidade de substituição de vidros.
O reboque foi reparado para evitar invasão de pardais no forro. No final de 2016 uma grande reforma na pintura, instalações elétricas e portas foi promovida
novamente pela Cooperativa Escola.

Em 2008 70% dos apartamentos foram reformados, com  substituição de pisos, colocação de azulejos no box do chuveiro e pintura interna, com recursos do Estado.
Nesta etapa também o sistema de destinação do esgoto humano foi reformado com a colocação de sistema de tratamento primário, pré-tratando os dejetos, dentro
dos princípios de respeito ao meio ambiente, previsto no Plano Diretor.



A pintura externa foi feita com recursos próprios em 2008 e refeita com recursos do CPS em 2014.

Foi finalizada a reforma dos 30% de apartamentos restantes em 2011, sendo que em 2009 foi costruida área para lavanderia;

As calçadas externas, os telhados e forros, assim como a rede de armazenamento e distribuição de água, que estavam em situação precária, foram reparadas no início
de 2014 e uma caixa dágua externa de 40.000 litros agora atende exclusivamente ao setor de residência.

Há necessidade de reparo ou instalação de nova caixa d'água para abastecimento dos setores técnicos, uma vez que a atual construída em alvenaria possui rachaduras
e muitos vazamentos. 

A construção de casa para zelador é outra obra pretendida, para liberar mais 2 apartamentos para uso para a residência de alunos, bem como uma área destinada à
convivência dos alunos.

A cozinha está em boas condições de funcionamento. O revestimento de parede foi totalmente substituído em 2014 para que se adequar às normas de higiene. Os
equipamentos estão em bom estado de conservação e uso.

O refeitório é anexo à cozinha. Todo o bloco reformado, com recursos da FDE. No refeitório há espaço adequado e confortável para o uso em palestras, pequenas
apresentações ou eventos. 

 

Solo

 

A Etec Prefeito José Esteves está situada em área de 10 alqueires, com situação legal de posse da terra totalmente definida.

A área abrangida pela escola se caracteriza por apresentar topografia levemente ondulada em sua maior parte (cerca de 70% da área) e ondulada no restante da área,
com solo de textura argilosa, classificado como Latossolo Vermelho Escuro, de alta fertilidade.

Possui boa reserva natural de água, contando com o abastecimento de poço semi-artesiano, utilizado para consumo humano e dos setores agrícolas. Além disso,
apresenta a disponibilidade de uso de uma mina natural, localizada em local de baixada, protegida por vegetação natural, que poderá ser utilizada para fins de
irrigação e consumo de animais nos setores produtivos.

A vegetação natural consta de uma pequena área de floresta nativa próxima ao Ribeirão do Macuco, que é ponto de divisa entre a escola e outra propriedade rural,
sendo esta uma mata ciliar de preservação permanente.

Toda a propriedade é cercada por cultivo de cana de acúcar coordenado por uma única empresa - TGM Agrícola - o que dá à escola uma característica peculiar de
isolamento fitossanitário.

 

Uso dos Solos

 

A área da escola é 100% utilizável, sendo que somente os espaços dos prédios, circulação, áreas de preservação permanente, reserva legal e jardins não são
utilizados para plantio.

 

Capacidade de uso dos solos

 

A classificação de capacidade de uso do solo é baseada em 8 classes, dividida em terras próprias para cultivos anuais e impróprias para cultivos anuais. Esta última
classe ainda se divide em terras para cultivo permanente e de preservação.

De acordo com sua adequação as terras apresentam:

1. Terras Próprias para Cultivo anuais - classes I, II, III e IV

2. Terras Impróprias para Cultivos anuais - classes V, VI, VII e VIII

As classes I, II e III incluem as terras que estão capacitadas a um regular cultivo, enquanto a classe IV, as que podem ser cultivadas ocasionalmente, isto é, de uma
maneira limitada.

As classes V, VI e VII abrangem as não adaptadas ao cultivo freqüente, a não ser pastagens ou florestas implantadas. A classe VIII é reservada às que não servem
para cultivos, pastos ou reflorestamentos, mas que em parte podem ser destinadas à vida selvagem, a recreação, etc.

Através da observação visual dos solos que compõem a área agricultável e de pastagens da Etec Prefeito José Esteves, pode-se, seguindo-se os parâmetros para a
classificação da capacidade de uso (Boletim Técnico 174, CATI, 1994) desses solos, afirmar que:

- Produtividade aparente: possui solos aparentemente com razoável reserva de nutrientes e propriedades físicas boas, produzindo colheitas boas dentro dos melhores
padrões de manejo da região considerada;

- Profundidade efetiva: possui solos profundos (1 a 2 m), favorável ao desenvolvimento do sistema radicular e ao armazenamento de umidade;

- Textura: segundo o gráfico triangular das classes texturais simplificadas do solo (EMBRAPA,1979), apresenta na sua totalidade solo com textura argilosa;

- Permeabilidade: aparentemente moderada, em testes realizados a campo;

- Classes de declividade: apresenta cerca de 20 % da área agricultável em declives inferiores a 2 % (Classe A); 50 % da área em declives de 2 a 5 % (Classe B) e
30% da área em declives de 5 a 10% (Classe C);

- Erosão Laminar: considerada ligeira em toda as áreas agricultáveis;

- Erosão em sulcos: com freqüência ocasional em sulcos distanciados mais de 30 metros, superficiais, que podem ser cruzados por máquinas agrícolas e se desfazem
com o preparo do solo;

- Pedregosidade: poucas pedras;



- Uso atual: pastagem cultivada - 3 ha; lavoura temporária (milho e culturas de inverno) - 10 ha e olericultura - 1 ha.

 

Manejo dos solos

 

A tecnologia utilizada pode ser classificada em nível médio. Dentro desses parâmetros observados, pode-se enquadrar os solos da Etec dentro das seguintes classes
de capacidade de uso:

Grupo A -
Classe I: 20 % da área agricultável
Classe II: 80 % da área agricultável
Aparentemente os solos que compõem a área agricultável da Etec pertencem à classificação Latossolo Vermelho (LV) e Latossolo Vermelho-Amarelo (LV) segundo
nomenclatura da EMBRAPA (1999).

 

Fontes de Água

 

A escola é abastecida por um poço semi-artesiano, com capacidade de 13.000 m3/h, dispondo de quatro grandes reservatórios, sendo dois metálicos, com capacidade
de 20.000L e 40.000L, outro em concreto, com capacidade de 50.000L com necessidades urgentes de reparo e um tanque de lona com capacidade de 110.000L. A
distribuição é feita por rede subterrânea e serve todas as instalações, tanto as de uso humano como as de produção. A água para consumo humano é devidamente
clorada. Para ampliação da área irrigada, novas fontes deverão ser exploradas.

O sistema de esgoto existente na escola foi melhorado, sendo os dejetos oriundos do sistema de residência, quadra e cozinha conduzidos a fossa localizada em um
dos extremos da área da Escola. O esgoto oriundo do bloco de salas de aula é destinado à outra fossa construída próxima ao cafezal. 

Flora

A vegetação de São Paulo é muito diversificada, estando presente no Estado, uma boa representação dos biomas do Brasil. A Floresta Atlântica ocorre na Serra do
Mar ("Floresta Ombrófila Densa"), e se estende para o planalto interior com fisionomias variadas de tipos de Florestas Mesófilas, semi-decíduas. As áreas abertas da
região central e do oeste são dominadas pelos Cerrados, incluindo os Campos Sujos até Cerradões. Destacam-se, também, áreas menores com outros tipos de
vegetação, especialmente as Restingas, Dunas e Manguezais, na região costeira. As Florestas Montanas na Serra da Mantiqueira, acima dos 1.500 m de altitude e os
Campos de Altitude a mais de 2.000 m. Pela posição geográfica do Estado, ocorrem associados elementos de floras tipicamente tropicais e de floras mais
características de regiões subtropicais.

O município de Cerqueira César está localizado na região da Floresta Estacional Semidecidual, sendo que para a região de Bauru, esta possui uma área de 54.300 ha.

A Etec Prefeito José Esteves possui como vegetação natural somente uma pequena área de cerca de 1 ha, às margens do Ribeirão do Macuco, remanescente da
Floresta Estacional Semidecidual, com árvores de porte médio e arbustos.

O restante da área agricultável conta com pastagem, sendo o capim Brachiaria humidicola o predominante, em área de 3 ha , com o restante da área (11,5 ha)
recoberto por culturas anuais de verão (milho) e inverno (adubos verdes e triticale).

 

Fauna

 

A área da escola é toda cercada por canaviais, em todos os seus limites, o que restringe a fauna que freqüenta o espaço interno. São vistos pássaros silvestres como
tucanos, canários, havendo grande presença de pardais. Não existem registros de outros animais de maior porte vistos no perímetro da escola além de animais
domésticos como cães e gatos eventualmente soltos na sua proximidade.

 

Clima

 

O Estado de São Paulo, como se sabe, está cortado pelo trópico de Capricórnio e possui praticamente todo seu território entre os paralelos 20 e 250 sul. O município
de Cerqueira César, está no quadrante sudoeste, entre os paralelos 22 e 230. Pode, assim, ser considerado como de características tipicamente tropicais. As chuvas
são em geral abundantes, sobretudo na estação estival, tornando o clima, tropical úmido, uma condição que favorece enormemente a agricultura e a pecuária em
geral.

Segundo a classificação climática de Koeppen (9), o Estado de São Paulo abrange seis tipos climáticos distintos, todos correspondentes a climas úmidos. O tipo que
compreende a maior área é o Cwa. Toma toda a parte central do planalto, sendo caracterizado pelo clima tropical de altitude, com inverno seco e verão quente.

O sul do planalto, às margens do rio Paranapanema, apresenta verão quente, sem estação seca de inverno, do tipo Cfa. São estes os dois tipos climáticos presentes no
município de Cerqueira César.

Para estudar mais detalhadamente as condições climáticas das várias regiões do estado e oferecer melhores subsídios aos trabalhos de zoneamento das aptidões
agroclimáticas, foram levantados os elementos climáticos considerados mais importantes e decisivos na definição dessas aptidões. Os resultados de tais
levantamentos foram cartografados em mapas do estado de São Paulo na forma de isolinhas dos diferentes parâmetros, constituindo as chamadas cartas básicas.

 

Cartas climáticas Básicas

 

As cartas climáticas básicas trazem a cartografia dos elementos macroclimáticos que desempenham papel importante no condicionamento das aptidões climáticas
das culturas na região estudada.



Praticamente, a totalidade dos sistemas de classificação climática, inclusive a de Koeppen é baseada em dados mensais pluviométricos e termométricos e seus efeitos
na disponibilidade de umidade no solo.

Em todas as cartas, os elementos mapeados se referem sempre ao aspecto macroclimático ou de ordem regional.

Apresentamos a seguir algumas cartas climáticas onde estarão delimitados alguns elementos climáticos ligados ao município e região de Cerqueira César.

 

Índices hídricos anuais 

 

Os balanços hídricos de Thornthwaite indicam não só as deficiências anuais de água como também, os excedentes anuais, ou seja, as quantidades de água pluvial
que, excedendo a capacidade de retenção do solo, na zona das raízes, percolam para o lençol freático, por efeito da gravidade.

Para caracterizar esse grau de umidade, Thornthwaite (11), propõe o índice de umidade seguinte, chamado índice hídrico:
Im= (100 Ea - 60 Da) / Ep 
Onde: Im é o índice hídrico; Ea, o excedente anual de água; Da, a deficiência anual de água e Ep, a água necessária ou evapotranspiração potencial anual. Valores de
Im superiores a 100 indicam clima super-úmido; entre 100 e 60, clima úmido; entre 60 e 20, clima semi-úmido; entre 0 e -20, clima sub-úmido; menor que 0, clima
seco.

O município de Cerqueira César está situado entre as isolinhas de sub úmido e semi úmido.

Localização Conjunto Pedagógico
Identificação do ambiente P3L - sala de aula (3)
Área 63 m²
Descrição Sala de aula com 63m² - Em 2013 será transformada em laboratório.

Localização Área esportiva
Identificação do ambiente Campo de futebol
Área 1
Descrição Com gramado em boas condições. será iluminado em 2014.

Localização Conjunto Pedagógico
Identificação do ambiente P3E - anexo sala de aula (3)
Área 18,0 m²
Descrição sala anexa utilizado como almoxarife administrativo

Localização Conjunto Residência
Identificação do ambiente RD2 - apartamento
Área 35 m2
Descrição apartamento da residência dos alunos - 7m x 5m

Localização Conjunto Horta
Identificação do ambiente H1B - sala de materiais
Área 13,7 m2
Descrição sala de materiais e equipamentos - 3,8m x 3,6m

Localização Conjunto Horta
Identificação do ambiente H1C - sala de administração
Área 11,6 m2
Descrição sala de administração e sementes - 1,6m x 7,25 m

Localização Conjunto Residência
Identificação do ambiente RD3 - apartamento
Área 35 m2
Descrição apartamento da residência dos alunos - 7m x 5m

Localização Conjunto Residência
Identificação do ambiente RD4 - apartamento
Área 35 m2
Descrição apartamento da residência dos alunos - 7m x 5m

Localização Conjunto Horta
Identificação do ambiente H1D - área coberta para manipulação
Área 18,0 m2
Descrição área aberta para manipulação - 3,0x11,4 m



Localização Conjunto Horta
Identificação do ambiente H2 - estufa de germinação
Área 49,73 m2
Descrição estufa de sobrite para germinação e produção de mudas - 4,9m x 10,15m

Localização Conjunto Residência
Identificação do ambiente RD5 - apartamento
Área 35 m2
Descrição apartamento da residência dos alunos - 7m x 5m

Localização Conjunto Residência
Identificação do ambiente RD6 - apartamento
Área 35 m2
Descrição apartamento da residência dos alunos - 7m x 5m

Localização Conjunto Viveiro
Identificação do ambiente V1 - estufa escola
Área 50 m2
Descrição estufa cobertura plástica - 5x10 m

Localização Conjunto Pedagógico
Identificação do ambiente P2A - laboratório de microbiologia
Área 20,75 m²
Descrição laboratório para microbiologia - 2,47m x 8,4 m

Localização Conjunto Residência
Identificação do ambiente RE1 - apartamento
Área 35 m2
Descrição apartamento da residência dos alunos - 7m x 5m

Localização Conjunto Residência
Identificação do ambiente RE2 - apartamento
Área 35 m2
Descrição apartamento da residência dos alunos - 7m x 5m

Localização Conjunto Residência
Identificação do ambiente RE3 - apartamento
Área 35 m2
Descrição apartamento da residência dos alunos - 7m x 5m

Localização Conjunto Residência
Identificação do ambiente RE4 - apartamento
Área 35 m2
Descrição apartamento da residência dos alunos - 7m x 5m

Localização Conjunto Residência
Identificação do ambiente RE5 - apartamento
Área 35 m2
Descrição apartamento da residência dos alunos - 7m x 5m

Localização Conjunto Residência
Identificação do ambiente RE6 - apartamento
Área 35 m2
Descrição apartamento da residência dos alunos - 7m x 5m

Localização Conjunto Residência
Identificação do ambiente RF1 - apartamento
Área 35 m2
Descrição apartamento da residência dos alunos - 7m x 5m



Localização Conjunto Residência
Identificação do ambiente RF2 - apartamento
Área 35 m2
Descrição apartamento da residência dos alunos - 7m x 5m

Localização Conjunto Residência
Identificação do ambiente RF3 - apartamento
Área 35 m2
Descrição apartamento da residência dos alunos - 7m x 5m

Localização Conjunto Residência
Identificação do ambiente RF4 - apartamento
Área 35 m2
Descrição apartamento da residência dos alunos - 7m x 5m

Localização Conjunto Pedagógico
Identificação do ambiente P2B - laboratório de ciências
Área 29,9 m²
Descrição sala ambiente-laboratório de química - 8,8 m x 6,4 m

Localização Conjunto Suinocultura
Identificação do ambiente S1 - área da pocilga - medida externa
Área 350,0 m2
Descrição área total do prédio - medida externa - 50,0x7,0 m

Localização Conjunto Suinocultura
Identificação do ambiente S2 - área da avicultura e ração - medida externa
Área 324,0 m2
Descrição área totral do prédio - media externa - 46,0x7,0 m

Localização Conjunto Suinocultura
Identificação do ambiente S1A - sala maternidade
Área 108,5 m2
Descrição sala maternidade com 6 gaiolas de parição - 15,5x7,0

Localização Conjunto Suinocultura
Identificação do ambiente S1B - sala de controle e administração
Área 108,5 m2
Descrição sala para controle e aulas - 15,5x7,0 m

Localização Conjunto Suinocultura
Identificação do ambiente S1C - sala de gestação
Área 66,5 m2
Descrição sala de maternidade com gaiolas - 9,5x7,0 m

Localização Conjunto Suinocultura
Identificação do ambiente S1D - baia de leitões
Área 7,8 m2
Descrição recria e engorda - 2,8x 2,8 m

Localização Conjunto Suinocultura
Identificação do ambiente S1E - baia de leitões
Área m2
Descrição recria e engorda

Localização Conjunto Suinocultura
Identificação do ambiente S1F - baia de leitões
Área m2
Descrição

Localização Conjunto Suinocultura



Identificação do ambiente S1G - entrada e corredor
Área 27,0 m2
Descrição circulação na creche - 0,9x30,0 m

Localização Conjunto Suinocultura
Identificação do ambiente S1H - baia de leitões
Área m2
Descrição recria e engorda

Localização Conjunto Pedagógico
Identificação do ambiente P2C - laboratório de solos e bromatologia
Área 66,83 m²
Descrição laboratório para análises química e física de solos e bromatologia - m

Localização Conjunto Suinocultura
Identificação do ambiente S1I - baia de leitões
Área m2
Descrição recria e engorda

Localização Conjunto Suinocultura
Identificação do ambiente S1J - baia de leitões
Área m2
Descrição recria e engorda

Localização Conjunto Suinocultura
Identificação do ambiente S1k - baia de leitões
Área m2
Descrição recria e engorda

Localização Conjunto Suinocultura
Identificação do ambiente S2A - aviário de corte
Área 105 m2
Descrição área para criação de frangos de corte - 7x15 m

Localização Conjunto Suinocultura
Identificação do ambiente S2B - aviário de corte
Área 40,6 m2
Descrição área para criação de frangos de corte - 7x5,8 m

Localização Conjunto Suinocultura
Identificação do ambiente S2C - aviário de corte
Área 63 m2
Descrição área para criação de frangos de corte - 7x9 m

Localização Conjunto Suinocultura
Identificação do ambiente S2D - depósito/fábrica de ração
Área 105 m2
Descrição produção e armazenamento de ração animal - 7x15 m

Localização Conjunto Garagem e Oficinas
Identificação do ambiente G1 - área do prédio das oficinas - medida externa
Área 192,0 m2
Descrição área total do prédio máquinas e oficinas - medida externa - 24,0x8,0 m

Localização Conjunto Garagem e Oficinas
Identificação do ambiente G2 - garagem de implementos
Área 180 m2
Descrição garagem de implementos, área coberta - 12x15 m

Localização Conjunto Terras e Pastos
Identificação do ambiente T1 - área de experimentação

Á



Área 0,95 ha
Descrição área para desenvolvimento de experimentos e pesquisa de alunos

Localização Conjunto Pedagógico
Identificação do ambiente P3A - sala de aula (1)
Área 63 m²
Descrição sala de aula - 9m x 7m

Localização Conjunto Terras e Pastos
Identificação do ambiente T2 - produção agrícola anual
Área 8,08 ha
Descrição áreas para cultivo agrícola - plantio direto

Localização Conjunto Terras e Pastos
Identificação do ambiente T3 - produção agrícola perene e semiperene
Área 2,12 ha
Descrição culturas perenes como café, pomar e cana

Localização Conjunto Terras e Pastos
Identificação do ambiente T4 - pastagens
Área 4,61 ha
Descrição piquetes para bovinos e ovinos

Localização Conjunto Terras e Pastos
Identificação do ambiente T7A - mata ciliar
Área 4,67 ha
Descrição área protegida, para desenvolvimento da mata ciliar

Localização Conjunto Terras e Pastos
Identificação do ambiente T5 - horta orgânica
Área 0,65 ha
Descrição área determinada isolada para cultivo orgânico

Localização Conjunto Terras e Pastos
Identificação do ambiente T6 - jardins
Área 0,94 ha
Descrição áreas ocupadas por jardins

Localização Conjunto Terras e Pastos
Identificação do ambiente T7 - área de preservação
Área 7,18 ha
Descrição área sem finalidade agrícola, protegida pela legislação

Localização Conjunto Terras e Pastos
Identificação do ambiente T8 - circulação e tráfego
Área 2,94 ha
Descrição área ocupada por estradas e circulação interna, além de outras não computadas

Localização Conjunto Terras e Pastos
Identificação do ambiente T3A - pomar
Área 0,32 ha
Descrição pomar cítrico e de outras espécies

Localização Conjunto Terras e Pastos
Identificação do ambiente T3B - cafezal
Área 0,94 ha
Descrição área do café sistema adensado

Localização Conjunto Pedagógico
Identificação do ambiente P3B - sala de aula (2)
Área 63,0 m²



Descrição sala de aula ambinte de humanas - 9,0x7,0 m

Localização Conjunto Terras e Pastos
Identificação do ambiente T3C - cana
Área 0,20 ha
Descrição cana para consumo forrageiro

Localização Conjunto Terras e Pastos
Identificação do ambiente T3D - eucalipto
Área ha
Descrição áreas ocupadas pelo plantio de eucalipto

Localização Conjunto Terras e Pastos
Identificação do ambiente T4A - pasto rotacionado tifton bovinos
Área 0,47 ha
Descrição área do rotacionado subdividida em piquetes

Localização Conjunto Terras e Pastos
Identificação do ambiente T4B - pasto tanzânia
Área 0,57 ha
Descrição pasto em tanzânia para recria e engorda de bovinos

Localização Conjunto Terras e Pastos
Identificação do ambiente T4C - pasto de baixo
Área 2,19 ha
Descrição pasto em formação

Localização Conjunto Terras e Pastos
Identificação do ambiente T4D - pasto de alfafa
Área 0,04 ha
Descrição área para cultivo experimental de alfafa

Localização Conjunto Terras e Pastos
Identificação do ambiente T4E - área de bezerros e confinamento
Área 0,22 ha
Descrição pasto para bezerros e animais em confinamento

Localização Conjunto Terras e Pastos
Identificação do ambiente T4F - piquete de entrada
Área 0,17 ha
Descrição piquete de entrada e acesso ao estábulo

Localização Conjunto Terras e Pastos
Identificação do ambiente T4G - área de descanso e confinamento
Área 0,12 ha
Descrição piquete de descanso e confinamento, acesso ao rotacionado

Localização Conjunto Ovinocultura
Identificação do ambiente O1 - Abatedouro
Área 26,0 m2
Descrição área total do prédio - medida esterna - 6,2x4,1 m (em reforma)

Localização Conjunto Pedagógico
Identificação do ambiente P1B - sala da orientação educacional
Área 8,0 m²
Descrição sala de atendimento de orientação pedagógica.

Localização Conjunto Ovinocultura
Identificação do ambiente O2 - Cunicultura
Área 52,5 m2
Descrição área total do predio - medida externa - 7,5x7,0 m



Localização Conjunto Ovinocultura
Identificação do ambiente O3 - Prédio Engorda
Área 170,0 m2
Descrição área total do prédio - medida externa - 19,0x9,0 m

Localização Conjunto Central
Identificação do ambiente C1H - laboratório de produção vegetal
Área 49,5 m2
Descrição laboratório para aulas práticas - 9,7x5,1 m

Localização Conjunto Central
Identificação do ambiente C1I - sala de materiais e equipamentos
Área 5,0 m2
Descrição sala para guarda de materiais e equipamentos do laboratório de PPA -3,3x1,5 m

Localização Conjunto Ovinocultura
Identificação do ambiente O4 - Prédio de Pernoite
Área 145,0 m2
Descrição área total do prédio - medida externa - 16,0x9,0 m

Localização Conjunto Ovinocultura
Identificação do ambiente O3A - baia
Área m2
Descrição

Localização Conjunto Ovinocultura
Identificação do ambiente O3B - baia
Área m2
Descrição

Localização Conjunto Ovinocultura
Identificação do ambiente O3C - baia
Área m2
Descrição

Localização Conjunto Ovinocultura
Identificação do ambiente O3D - baia
Área m2
Descrição

Localização Conjunto Ovinocultura
Identificação do ambiente O3E - baia
Área m2
Descrição

Localização Conjunto Pedagógico
Identificação do ambiente P3D - sala de aula (3)
Área 42,00 m²
Descrição sala de aula com capacidade para 40 alunos.

Localização Conjunto Ovinocultura
Identificação do ambiente O3F - baia
Área m2
Descrição

Localização Conjunto Ovinocultura
Identificação do ambiente O3G - baia
Área m2
Descrição



Localização Conjunto Ovinocultura
Identificação do ambiente O3H - baia
Área m2
Descrição

Localização Conjunto Ovinocultura
Identificação do ambiente O3I - corredor
Área m2
Descrição corredor interno de acesso - m

Localização Conjunto Ovinocultura
Identificação do ambiente O3J - depósito
Área m2
Descrição saleta depósito de materiais e ração - m

Localização Conjunto Ovinocultura
Identificação do ambiente O4A - baia
Área m2
Descrição

Localização Conjunto Ovinocultura
Identificação do ambiente O4B - baia
Área m2
Descrição

Localização Conjunto Pedagógico
Identificação do ambiente P2D - sala quente laboratório de solos
Área m2
Descrição sala de estufa e mufla - m

Localização Conjunto Pedagógico
Identificação do ambiente P2E - sala pesagem laboratório de solos
Área m2
Descrição sala de pesagem de precisão - m

Localização Conjunto Pedagógico
Identificação do ambiente P2F - sala de recepção de material - laboratório de solos
Área m2
Descrição sala de recepção de amostras e preparo - m

Localização Conjunto Pedagógico
Identificação do ambiente P3J - banheiro masculino para alunos
Área 20,2 m²
Descrição banheiro geral masculino

Localização Conjunto Ovinocultura
Identificação do ambiente O4C - baia
Área m2
Descrição

Localização Conjunto Ovinocultura
Identificação do ambiente O4D - baia
Área m2
Descrição

Localização Conjunto Garagem e Oficinas
Identificação do ambiente G1A - ferramentaria
Área 21,7 m2
Descrição área de de´pósito de ferramentas - 7x 3,1 m



Localização Conjunto Garagem e Oficinas
Identificação do ambiente G1B - área aberta de manutenção de máquinas
Área 40,6 m2
Descrição área para manutenção de tratores e equipamentos - 7x5,8 m

Localização Conjunto Garagem e Oficinas
Identificação do ambiente G1C - oficina mecânica
Área 63 m2
Descrição oficina mecânica - 7x9 m

Localização Conjunto Garagem e Oficinas
Identificação do ambiente G1D - oficina de marcenaria
Área 63 m2
Descrição oficina de marcenaria - 7x9 m

Localização Conjunto Terras e Pastos
Identificação do ambiente T2A - área de cultivo de cima
Área 5,89 ha
Descrição área de plantio direto

Localização Conjunto Terras e Pastos
Identificação do ambiente T2B - área de cultivo de baixo
Área 2,19 ha
Descrição plantio direto

Localização Conjunto Terras e Pastos
Identificação do ambiente T7B - área de inundação
Área 2,51 ha
Descrição área marginal ao corrégo, sujeita a inundação e protegida

Localização conjunto Terras e Pastos
Identificação do ambiente T8A - caminhos
Área 0,15 ha
Descrição área ocupada por circulação interna

Localização Conjunto Pedagógico
Identificação do ambiente P3I - banheiro feminino para alunas
Área 9,57 m²
Descrição banheiro feminino para alunos - 2,9m x 3,3m

Localização Conjunto Terras e Pastos
Identificação do ambiente T8B - área construída
Área ha
Descrição área ocupada por prédios e instalações

Localização Área esportiva
Identificação do ambiente Quadras de esportes
Área 5999 m2
Descrição Quadra coberta com vestuário, banheiro e arquibancada finalizada em meados de 2014.

Localização Conjunto Pedagógico
Identificação do ambiente P1I - Recepção
Área 13,0 m2
Descrição área coberta e aberta para atendimento ao público - 3,6x3,6 m

Localização Conjunto Viveiro
Identificação do ambiente V2 - viveiro prefeitura
Área 280 m2
Descrição 40m x 7m = 280 m2

Localização Conjunto Horta



Identificação do ambiente H1A - sala de preparo e embalagem
Área 19,0 m2
Descrição sala para lavagem e classificação da produção - 5,6 x3,4 m

Localização Conjunto Ovinocultura
Identificação do ambiente O5 - curralete
Área m2
Descrição área cercada para manejo dos ovinos - m

Localização Conjunto Residência
Identificação do ambiente RA6 - apartamento
Área 35 m2
Descrição apartamento da residência dos alunos - 7m x 5m

Localização Conjunto Residência
Identificação do ambiente RA7 - corredor coberto de acesso
Área m2
Descrição área coberta de acesso - m

Localização Conjunto Residência
Identificação do ambiente RB3 - corredor coberto de acesso
Área m2
Descrição área comberta de acesso - m

Localização Conjunto Residência
Identificação do ambiente RC7 - corredor coberto de acesso
Área m2
Descrição área coberta de acesso - m

Localização Conjunto Pedagógico
Identificação do ambiente P1D - diretoria
Área 21,6 m²
Descrição sala do diretor - 4,7x4,6 m

Localização Conjunto Pedagógico
Identificação do ambiente P3G - banheiro masculino para pessoas com deficiência
Área 3,15 m²
Descrição banheiro masculino para pessoas com deficiência.

Localização Conjunto Residência
Identificação do ambiente RD7 - corredor coberto de acesso
Área m2
Descrição área coberta de acesso

Localização Conjunto Residência
Identificação do ambiente RE7 - corredor coberto de acesso
Área m2
Descrição área coberta de acesso - m

Localização Conjunto Residência
Identificação do ambiente RF4 - corredor coberto de acesso
Área m2
Descrição área coberta de acesso - m

Localização Conjunto Residência
Identificação do ambiente RG - área coberta (Garagem)
Área 36,8 m2
Descrição área coberta entre os blocos A e B (Garagem) - 6,7x5,5 m

Localização Conjunto Residência
Identificação do ambiente RH - lavanderia comunitária

Á



Área 36,8 m2
Descrição área coberta para lavanderia - 5,5x6,7 m

Localização Conjunto Residência
Identificação do ambiente RI - área coberta
Área 36,8 m2
Descrição área coberta entre os blocos E e F - 5,5x6,7 m

Localização Conjunto Suinocultura
Identificação do ambiente S1L - corredor de manejo e embarque
Área m2
Descrição

Localização Conjunto Suinocultura
Identificação do ambiente S3 - caixa dágua
Área m2
Descrição caixa dágua externa - m

Localização Conjunto de Laboratórios de Processamento.
Identificação do ambiente L1A-Laboratório de Produtos Cárneos
Área 95,76 m²
Descrição Laboratório utilizado em experiências de processamento de alimentos cárneos.

Localização Conjunto de Laboratórios de Processamento.
Identificação do ambiente L1B -laboratório de produtos lacteos.
Área 95,76 m²
Descrição Laboratório de processamento de produtos derivados de leite.

Localização Conjunto Pedagógico
Identificação do ambiente P3H - banheiro feminino para alunas
Área 20,5 m²
Descrição Banheiro geral feminino

Localização Conjunto Residência
Identificação do ambiente RJ - caixa d' água
Área 10.000 L
Descrição Reservatório para abastecimento das residência a ser inaugurada no primeiro semestre de 2014.

Localização Conjunto de Laboratórios de Processamento.
Identificação do ambiente L1C - Laboratório de abate
Área 28 m²
Descrição Laboratório a ser finalizado no exercício de 2014.

Localização Conjunto Pedagógico
Identificação do ambiente P1L - Biblioteca
Área 65,5 m²
Descrição Ampla sala de locação de livros, com livre acesso aos usuários.

Localização Conjunto Pedagógico
Identificação do ambiente P1O - sala de estudo
Área 41,00 m2
Descrição sala arejada e iluminada para estudo.

Localização Conjunto Pedagógico
Identificação do ambiente P1P - hall biblioteca e sala 8
Área 25,75 m²
Descrição Espaço livre coberto que antecede as entradas da biblioteca e sala de aula 8.

Localização Conjunto Pedagógico
Identificação do ambiente P3L - banheiro feminino para pessoas com deficiência
Área 3,15 m²



Descrição banheiro feminino para pessoas com deficiência.

Localização Conjunto Pedagógico
Identificação do ambiente P3K - corredor externo coberto
Área 40 m²
Descrição corredor externo coberto de acesso - 20m x 2 m

Localização Conjunto Pedagógico
Identificação do ambiente P4A - sala de aula (7)
Área 63 m²
Descrição sala de aula - 9m x 7m // Sala 7

Localização Conjunto Pedagógico
Identificação do ambiente P4B - sala de aula (6)
Área 63 m2
Descrição sala de aula - 9m x 7m

Localização Conjunto Pedagógico
Identificação do ambiente P4C - arquivo documental
Área 16,8 m2
Descrição sala de arquivo de documentos - 7m x 2,4m

Localização Conjunto Pedagógico
Identificação do ambiente P4D - sala de aula (5)
Área 63 m2
Descrição sala de aula - 9m x 7m

Localização Conjunto Pedagógico
Identificação do ambiente P4E - sala de aula (4)
Área 63 m2
Descrição sala de aula - 9m x 7m

Localização Conjunto Central
Identificação do ambiente C1A - refeitório/auditório
Área 289,6 m2
Descrição refeitório e auditório - 18,8x13,0M + 11,3x4,0 m

Localização Conjunto Central
Identificação do ambiente C1B - cozinha
Área 73,7 m2
Descrição cozinha - 9,7x7,6 m

Localização Conjunto Pedagógico
Identificação do ambiente P1E - reuniões
Área 27,1 m²
Descrição sala de reuniões e entrevistas - 5,9x4,6 m

Localização Conjunto Central
Identificação do ambiente C1C - acesso à cozinha
Área 4,4 m2
Descrição acesso à cozinha - 4,4x1,0 m

Localização Conjunto Central
Identificação do ambiente C1D - almoxarifado - empresa terceirizada
Área 12,3 m2
Descrição sala de almoxarifado - utilizado pela empresa terceirizada - 4,4x2,8 m

Localização Conjunto Central
Identificação do ambiente C1E - almoxarifado lanches etec
Área 14,5 m2
Descrição sala de depósito de materiais alimentícios da Escola - 4,4x3,3 m



Localização Conjunto Central
Identificação do ambiente C1F - ligação entre depósitos
Área 1,6 m2
Descrição corredor de ligção entre depósitos - 1,6x1,0 m

Localização Conjunto Central
Identificação do ambiente C1G - cozinha para lanches
Área 15,4 m2
Descrição cozinha de preparo de lanches - 4,4x3,5 m

Localização Conjunto Central
Identificação do ambiente C2A - laboratório de subprodutos
Área 69, m2
Descrição laboratório de processamento de subprodutos - 13,6x5,1 m (a ser reformado)

Localização Conjunto Central
Identificação do ambiente C2B - administração de redes
Área 20,4 m2
Descrição laboratório de informática para hardware - 5,1x4,0 m

Localização Conjunto Central
Identificação do ambiente C3A - Auditório
Área 145,2 m2
Descrição sala biblioteca, com área de estudos - 13,7x10,6m

Localização Conjunto Central
Identificação do ambiente C3B - banheiro
Área m2
Descrição banheiro - m

Localização Conjunto Central
Identificação do ambiente C3C - banheiro
Área m2
Descrição banheiro - m

Localização Conjunto Pedagógico
Identificação do ambiente P1C - diretorias de servíços
Área 27,1 m²
Descrição sala dos diretores de seviços administrativos e acadêmicos - 5,9x4,6 m

Localização conjunto central
Identificação do ambiente C4B - cooperativa - depósito de produção
Área 19,3 m2
Descrição sala para depositar produção agropecuária - 5,9x2,9 m + 1,8x1,2 m

Localização Conjunto Central
Identificação do ambiente C3G - área externa coberta
Área m2
Descrição área de acesso aos laboratórios - m

Localização Conjunto Central
Identificação do ambiente C3D - laboratório de informática 1
Área 40,63 m2

Descrição laboratório de informática para desenvolvimento de atividades práticas no curso de informática e demais cursos para
desenvolvimento de pesquisas e TCC e DTCC.

Localização Conjunto Central
Identificação do ambiente C3E - laboratório de informática 2
Área 41,41m2
Descrição laboratório de informática para desenvolvimento de atividades práticas no curso de informática e demais cursos para

desenvolvimento de pesquisas e TCC e DTCC.



Localização Conjunto Central
Identificação do ambiente C3F - laboratório de informática 3
Área 41,41m2

Descrição laboratório de informática para desenvolvimento de atividades práticas no curso de informática e demais cursos para
desenvolvimento de pesquisas e TCC e DTCC.

Localização Conjunto Central
Identificação do ambiente C3G - laboratório de informática 4
Área 47 m2

Descrição laboratório de informática para desenvolvimento de atividades práticas no curso de informática e demais cursos para
desenvolvimento de pesquisas e TCC e DTCC.

Localização Conjunto Central
Identificação do ambiente C3H - laboratório de informática 5
Área 41,41 m2

Descrição laboratório de informática para desenvolvimento de atividades práticas no curso de informática e demais cursos para
desenvolvimento de pesquisas e TCC e DTCC.

Localização Conjunto Central
Identificação do ambiente C4A - material de limpeza
Área 11,80 m2
Descrição sala depósto de material esportivo - 5,9m x 2 m

Localização Conjunto Central
Identificação do ambiente C4C - anexo da quitanda
Área 8,1 m2
Descrição sala de limpesa da produção - 1,8m x 4,5 m

Localização Conjunto Central
Identificação do ambiente C4C - cooperativa - quitanda
Área 23,8 m2
Descrição quitanda - 4,25m x 5,6m

Localização Conjunto Pedagógico
Identificação do ambiente P1A - secretaria
Área 67,5 m²
Descrição sala de secretaria e atendimento ao público - 5,9x10,5 m + 1,2x4,6 m

Localização Conjunto Central
Identificação do ambiente C4D - cooperativa-administração
Área m2
Descrição sala de administração da cooperativa - sala irregular

Localização Conjunto Central
Identificação do ambiente C4E - hall de atendimento da cooperativa
Área 2,86 m2
Descrição área de atendimento externo da cooperativa - 1,1m x 2,60

Localização Conjunto Central
Identificação do ambiente C4F - área aberta de convivência
Área m2
Descrição área coberta para convivência de alunos - m

Localização Conjunto Central
Identificação do ambiente C4G - cooperativa - cantina
Área 8,5 m2
Descrição cantina da cooperativa - 1,8x4,7 m

Localização Conjunto Central
Identificação do ambiente C5 - Depósito de Defensivos Agrícolas
Área 9,0 m2



Descrição prédio e sala da antiga CIPA - 3,0x3,0 m

Localização Conjunto Central
Identificação do ambiente C6 - fonte
Área +- 16 m2
Descrição fonte de peixes da praça central - 5,33m x (2,70+3,6)/2 m

Localização Conjunto Pedagógico
Identificação do ambiente P4F - corredor externo coberto
Área 40 m2
Descrição corredor externo coberto de acesso - 20m x 2 m

Localização Conjunto Pedagógico
Identificação do ambiente P1K - área externa coberta primeiro acesso
Área 20,2 m2
Descrição área externa coberta - 38,3x2,5 m + 35,5x3,0 m

Localização Conjunto Pedagógico
Identificação do ambiente P1J - sala de aula (8)
Área 65,5 m²
Descrição Sala de Aula inaugurada no ano de 2013- 65,5 m²

Localização Conjunto Pedagógico
Identificação do ambiente P1 - área do prédio administração - medida externa
Área 433,1 m2
Descrição área total do prédio - medida externa - 35,5x12,2 m

Localização Conjunto Pedagógico
Identificação do ambiente P1H - minicopa
Área 5,5 m²
Descrição área de café e lanche para servidores - 2,2x2,5 m

Localização Conjunto Pedagógico
Identificação do ambiente P2 - área do prédio laboratório - medida externa
Área 290,4 m2
Descrição área total do prédio - medida externa - 33,0x8,8 m

Localização Conjunto Pedagógico
Identificação do ambiente P3 - área do prédio salas de aula - medida externa
Área 326,6 m2
Descrição área total do prédio - medida externa - 37,0x9,8 m

Localização Conjunto Pedagógico
Identificação do ambiente P4 - área do prédio sala de aula - medida externa
Área 392,0
Descrição área total do prédio - medida externa - 40,0x9,7 m

Localização Conjunto Central
Identificação do ambiente C1K - área coberta externa
Área m2
Descrição área externa coberta, frente do prédio - m

Localização Conjunto Central
Identificação do ambiente C1J - hall de entrada
Área 4,8 m2
Descrição hall de entrada - 3,2x1,5 m

Localização Conjunto Central
Identificação do ambiente C1 - área do prédio refeitório - medida externa
Área 502,7 m2
Descrição área total do prédio - medeida externa - 37,8x13,3 m



Localização Conjunto Central
Identificação do ambiente C2 - área do prédio informática - medida externa
Área 100,8 m2
Descrição área total do prédio - medida externa - 18,0x5,6 m

Localização Conjunto Central
Identificação do ambiente C3 - área do prédio nova informática - medida externa
Área 370,7 m2
Descrição área total do prédio - medida externa - 33,7x11,0 m

Localização Conjunto Central
Identificação do ambiente C4 - área do prédio cooperativa - medida externa
Área 141,6 m
Descrição área total do prédio - medida externa - 24,0x5,9 m

Localização Conjunto Central
Identificação do ambiente C7 - caixa d'água
Área 74,25 m3
Descrição medidas de 5,5x4,5x3m - capacidade = 74,25m3 dividida em duas partes

Localização Conjunto Pedagógico
Identificação do ambiente P1F - coordenação pedagógica
Área 33,8 m²
Descrição sala dos coordenadores e orientador educacional - 4,7x7,2 m

Localização Conjunto Central
Identificação do ambiente C3I - guarita
Área 3,42 m2
Descrição guarita - 1,9m x 1,8m

Localização Conjunto Bovinocultura
Identificação do ambiente B1 - área total do estábulo - externa
Área 90 m2
Descrição área total do prédio do estábulo - 15,0 x6,0 m

Localização Conjunto Bovinocultura
Identificação do ambiente B1A - área de recepção
Área 16,2 m2
Descrição área coberta para aulas, acesso e assistência às atividades - 5,8x2,8 m

Localização Conjunto Bovinocultura
Identificação do ambiente B1B - sala de ordenha
Área 49,3 m2
Descrição sala de ordenha - 8,5x5,8 m

Localização Conjunto Bovinocultura
Identificação do ambiente B1C - área coberta do brete
Área 41,1 m2
Descrição área coberta para brete e tronco - 2,74x15,0 m

Localização Conjunto Residência
Identificação do ambiente RA - área do Bloco de Apartamentos - medida externa
Área 280,6 m2
Descrição área total do prédio - medida externa - 43,5x6,5 m

Localização Conjunto Residência
Identificação do ambiente RB - área do bloco de apartamentos - medida externa
Área 97,0 m2
Descrição área total do prédio - medida externa - 15,0x6,5 m



Localização Conjunto Residência
Identificação do ambiente RC - área do bloco de apartamentos - medida externa
Área 299,0 m2
Descrição área total do prédio - medida externa - 45,0x6,6 m

Localização Conjunto Residência
Identificação do ambiente RD - área do bloco de apartamentos - medida externa
Área 299,0 m2
Descrição área total do prédio - medida externa - 45,0x6,6 m

Localização Conjunto Residência
Identificação do ambiente RE - área do bloco de apartamentos - medida externa
Área 282,0 m2
Descrição área do prédio - medida externa - 42,5x6,6 m

Localização Conjunto Pedagógico
Identificação do ambiente P1G - sala dos professores
Área 50,4 m²
Descrição sala dos professores - 7,0x7,2 m

Localização Conjunto Residência
Identificação do ambiente RF - área do bloco de apartamentos - medida externa
Área 281,5 m2
Descrição área do prédio - medida externa - 42,5x6,6 m

Localização Conjunto Residência
Identificação do ambiente RA1 - apartamento
Área 35 m2
Descrição apartamento da residência dos alunos - 7m x 5m

Localização Conjunto Residência
Identificação do ambiente RA2 - apartamento
Área 35 m2
Descrição apartamento da residência dos alunos - 7m x 5m

Localização Conjunto Residência
Identificação do ambiente RA3 - apartamento
Área 35 m2
Descrição apartamento da residência dos alunos - 7m x 5m

Localização Conjunto Residência
Identificação do ambiente RA4 - apartamento
Área 35 m2
Descrição apartamento da residência dos alunos - 7m x 5m

Localização Conjunto Residência
Identificação do ambiente RA5 - apartamento
Área 35 m2
Descrição apartamento da residência dos alunos - 7m x 5m

Localização Conjunto Residência
Identificação do ambiente RB1 - apartamento
Área 35 m2
Descrição apartamento da residência dos alunos - 7m x 5m

Localização Conjunto Bovinocultura
Identificação do ambiente B1D - sala de limpeza
Área 9 m2
Descrição sala de limpeza de materiais - 3x3 m



Localização Conjunto Residência
Identificação do ambiente RB2 - apartamento
Área 35 m2
Descrição apartamento da residência dos alunos - 7m x 5m

Localização Conjunto Bovinocultura
Identificação do ambiente B1E - sala de administração e materiais
Área 8,4 m2
Descrição sala de administração e guarda de materiais secos - 3x2,8 m

Localização Conjunto Pedagógico
Identificação do ambiente P3C - anexo sala (2) arquivo materiais do ensino méido e ETIM
Área 15,0 m²
Descrição para guardar materiais da área de humanas - 2,9x5,2 m

Localização Conjunto Residência
Identificação do ambiente RC1 - apartamento
Área 35 m2
Descrição apartamento da residência dos alunos - 7m x 5m

Localização Conjunto Bovinocultura
Identificação do ambiente B2 - curral
Área m2
Descrição curral descoberto para manejo de bovinos

Localização Conjunto Residência
Identificação do ambiente RC2 - apartamento
Área 35 m2
Descrição apartamento da residência dos alunos - 7m x 5m

Localização Conjunto Residência
Identificação do ambiente RC3 - apartamento
Área 35 m2
Descrição apartamento da residência dos alunos - 7m x 5m

Localização Conjunto Residência
Identificação do ambiente RC4 - apartamento
Área 35 m2
Descrição apartamento da residência dos alunos - 7m x 5m

Localização Conjunto Avicultura Postura
Identificação do ambiente A1 - aviário - medida externa
Área 144,0 m2
Descrição área do prédio do aviário de postura - medida externa - 36,0x4,0m

Localização Conjunto Residência
Identificação do ambiente RC5 - apartamento
Área 35 m2
Descrição apartamento da residência dos alunos - 7m x 5m

Localização Conjunto Residência
Identificação do ambiente RC6 - apartamento
Área 35 m2
Descrição apartamento da residência dos alunos - 7m x 5m

Localização Conjunto Horta
Identificação do ambiente H1 -administração - medida externa
Área 77,5 m2
Descrição área total do prédio - medida externa - 11,4x6,8 m

Localização Conjunto Residência



Identificação do ambiente RD1 - apartamento
Área 35 m2
Descrição apartamento da residência dos alunos - 7m x 5m

Recursos Materiais

EQUIPAMENTOS DIDÁTICOS

Os recursos audiovisuais da Escola podem ser considerados suficientes, existindo 09 (nove) projetores multimídia (data show), sendo 7 instalados em salas de aula, 1
móvel e 1 no refeitório, 8 notebooks sendo 7 fixos em sala de aula e 1 móvel, 15 microcomputadores ligados em rede e à internet para serviços administrativos e
pedagógicos, além de 21 (vinte e um) computadores novos ainda para serem instalados nos laboratórios de informática e 70 (setenta) antigos.

O acervo da biblioteca está todo classificado pelas normas e com CDD, etiquetado e cadastrado em sistema informatizado Biblioteca Fácil 7.7, para busca e controle
de empréstimo. Em 2005, foram adquiridos vários livros, fitas de vídeo e CD-DVD tanto das áreas técnicas como de formação geral, com recursos da VITAE,
repetindo-se esse investimento em 2007, pelo Centro Paula Souza que anualmente vem enriquecendo o acervo desde então. O Governo Federal tem enviado livros
didáticos para uso principalmente pelos alunos do Ensino Médio, que hoje atende a todos os alunos e praticamente todos os componentes curriculares. Em 2010 o
Governo Estadual enviou grande quantidade de volumes da Imprensa Oficial que novamente enriqueceram o acervo existente. Constantemente temos recebido livros
técnicos e o governo federal tem enviado livros didáticos para todos os alunos utilizarem nos componentes do Ensino Médio principalmente. Em 2011 solicitamos ao
Centro Paula Souza a aquisição de livros para os novos cursos implantados de Técnico em Informática e Técnico em Contabilidade, porém até o momento ainda não
recebemos. No final de 2014, após implantação do Projeto Biblioteca Ativa, remanejamos a Biblioteca do bloco dos Laboratórios de Informática para o Bloco
Administrativo e hoje a mesma conta com um espaço amplo e sala de leitura. Também foi reforçado o pedido de livros pra o curso de Técnico em Informática,
Técnico em Administração e complemento para os outros cursos em funcionamento na escola. Em 2016 foram instalados 2 computadores com acesso à internet para
consulta pelos alunos.

Existena biblioteca dois computadores para controle. Os alunos contam com pontos de rede wireless, dentre eles uma instalação 3G fornecida pelo MEC, de baixa
velocidade.

O laboratório de informática atual dispõe, conforme citado anteriormente, de 70 (setenta) máquinas antigas para as aulas, alocadas emquatro laboratórios de
informática didáticos permitindo o uso simultâneo porquatro turmas. Todos os computadores da Escola estão ligados através de rede cliente-servidor, gerenciado por
uma máquina com sistema operacional Windows 2008 Server, que se utiliza de cabeamento e roteador wireless para a transmissão de dados, possibilitando acesso
sem fio num raio de50 metros do local onde se encontra. Os equipamentos para gerenciamento da rede estão obsoletos e necessitam de substituição urgente.

O Intragov veio enriquecer e facilitar as atividades relacionadas ao mundo virtual, considerado fundamental para a formação profissional do técnico, com a
implantação de servidor de internet pelo sistema Linux a comunicação interna foi otimizada e os recursos melhor utilizados, já que dispõem de ferramentas para
auxiliar em sua gestão. Em 2016 a velocidade de internet foi ampliada de 4 MB para 10 MB, possibilitada pela mudança na infraestrutura de transmissão, que antes
era via rádio e agora é por fibra óptica. Mesmo assim ainda é considerada insuficiente para boa navegação considerando o número de usuários.

Também na Sala dos Professores hátrês microcomputadores interligados em rede e internet e rede wifi para conexão de notebooks, possibilitando preparação de
aulas, pesquisa e comunicação, o mesmo acontecendo na Sala da Coordenação.

Em 2013 passaram a seroito as salas de aula existentes.

O Laboratório de Ciências tem equipamentos que atendem às necessidades das aulas do Ensino Médio, tendo recibido recentemente mais equipamentos adicionais
pelo Centro Paula Souza.

Até 2012 tínhamos um auditório para reuniões e palestras, com capacidade para 150 pessoas, porém, em 2013 foi dividido ao meiopossibilitando a instalação da 8ª
sala de aula e um espaço para instalação do Laboratório de Matemática proveniente do Programa Brasil Profissionalizado, cujos equipamentos não serão mais
recebidos. Em seu lugar, remanejamos a biblioteca e a sala de estudos. Nosso refeitório está sendo utilizado de maneira improvisada também como auditório,
acomodando até 300 pessoas.

EQUIPAMENTOS TÉCNICOS

A Escola dispõe de equipamentos em bom número para suas necessidades atuais, sendo que em 2006 e 2007 o Centro Paula Souza adquiriu conjunto que atualizou e
ampliou quantitativa e qualitativamente o parque de implementos da Escola.

Os equipamentos adquiridos com os recursos do Projeto Vitae nos anos de 2002, 2003 e 2004 (concurso 2001-2002), muito contribuíram para a renovação dos
recursos audiovisuais da Escola e especificamente a aquisição do laboratório de análise de macronutrientes de solo e bromatológica de alimentos e encontram-se
ainda em uso.

Os novos setores e atividades técnicos implantados: ovinocultura, cunicultura,e apicultura na pecuária;viveirona agricultura demandaram novos equipamentos para
viabilizar seu funcionamento dentro dos princípios técnicos adequados. Foram adquiridos alguns com recursos próprios e outros em nível central pelo Centro Paula
Souza.

O novo setor de atividades técnicas, o abatedouro conta hoje em dia com equipamentos novos, muitos deles serão adquiridos com recursos próprios e outros em
nível central pelo Centro Paula Souza.

Os laboratórios para processamento de leite e carne,já contam comequipamentos básicos existentes na escola além de outros complementares adquiridos em 2010,e
2011 pelo Centro Paula Souza tambémadquiridos para o laboratório de microbiologia. Muitos dos equipamentos utilizados na cozinha foram remanejados para os
laboratórios. Outros equipamentos foram solicitados no início de 2014, 2015 e 2016 para atender ao mínimo recomendado pela equipe de padronização, mas ainda
não foram recebidos.

EQUIPAMENTOS DA RESIDÊNCIA

Os equipamentos para cozinha, conformecitado anteriormente, foram remanejados para os laboratórios de processamento. O Centro Paula Souza adquiriu em 2007,
diversos equipamentos de cozinha industrial que em muito auxiliaram nos trabalhos da cozinha.

Quanto ao mobiliário do refeitório, a cooperativa providenciou, em 2006, mesas de fórmica, substituídas em 2010 por novo conjunto demesas redondas que atendem
parcialmente as necessidades. Com recursos do Centro Paula Souza, foram adquiridasduzentas cadeiras de PVC. Em 2016 foram solicitados móveis adequadros para
o refeitório, mas ainda não recebidos.

Em 2009 o Centro Paula Souza adquiriu beliches metálicos suficientes para todos os alunos residentes, porém de baixa qualidade, sendo que 70% já se encontram
sem condições de uso. O mobiliário restante dos apartamentos é insuficiente. A Escola fornece apenas beliches e duas carteiras com cadeiras para aos alunos
residentes.

ANIMAIS



O rebanho bovino da Escola é pequeno, mas composto por animais de qualidade, todos produtos de inseminação artificial que vem sendo feita na Escola há vários
anos, sendo que já existem animais de terceira geração de inseminação. São voltados para a produção leiteira sendo que parte dos animais pertence à CEACC, e por
razões didáticas a escola mantém diversas raças para efeito comparativo, a saber, Jersey, Simental, Pardo Suiço, Gir, Girolanda e Holandesa, com proposta de
manutenção com dez vacas em lactação.

Os suínos da Escola também são animais produtivos e de ótimo potencial genético utilizando matrizes das raças Landrace e Large White e reprodutor Híbrido
Terminador, para a produçãode carne nos parâmetros exigidos pelo mercado atual, num sistema hídrido entre o intensivo e o SISCAL. .

Mantém-se 2 lotes com 200 aves de postura (aproximadamente) de dois grupos genéticos, para produção de ovos vermelhos e brancos

A avicultura de corte trabalha com duas linhagens diferentes: em sistemas confinado e semiconfinado com estrutura para 400 aves e até quatro lotes simultâneos.

Em 2009, foi iniciado o plantel de ovinos, com estrutura para vinte matrizes e um reprodutor, contribuindo para a diversidade de opções didáticas oferecidas aos
alunos. Em 2018, contamos com 6 matrizes e 1 reprodutor.

Em 2016 foram abatidos todos os coelhos mas em 2017 a produção em lote mínimo foi reiniciada. A proposta é de animais rústicos sem seleção genética, devido à
dificuldade de se encontrarem animais de qualidade na região.

A apicultura é apenas demonstrativa, em função das características da vegetação local. Em 2013 foi adaptada para atender aos princípios de bem estar animal. Em
2018 não conta com colmeias em produção.

Departamento Equipamento Quantidade
agricultura trator 3
horta microtrator cultivador 3
ovinocultura balança para pequenos e médios animais 1
laboratório de subprodutos lava olhos 1
cozinha batedeira 1
Laboratório de Ciências Geladeira 1
laboratório de ppa fogão industrial 4 queimadores - com forno 1
laboratório de ppa serra elétrica para carne 1
laboratório de ppa prateleira de aço 1
laboratório de ppa moedor de carne elétrico 1
laboratório de microbiologia mesa antivibratória 1
laboratório de ppa canhão de linguiça 1
laboratório de ppa ralador de milho 1
agricultura distribuidor de esterco líquido (maconel) 3000l 1
laboratório de ppa geladeira - 4 portas 1
pedagógico receptor gps 2
ferramentaria roçadeira central para microtrator 1
corredores extintores 11
sala dos professores hub 8 portas 1
sala de pesquisa hub 8 portas 1
sala de informatica A switch 24 portas 1
sala de informatica C switch 24 portas 1
central de informática nobreak 1
diretoria de serviço nobreak 1
diretoria de serviço quadro de chaves 1
diretoria microcomputador 1
cooperativa microcomputador 1
convivência antena parabólica com receptor 1
bovinocultura ordenhadeira mecânica - com 2 conjuntos 1
agricultura grade niveladora - 28 discos de 20" 1
agricultura roçadeira hidráulica 2
agricultura subsolador hidráulico 1
agricultura distribuidor de calcáreo 600 Kg 1
agricultura pulverizador agrícola 600l 1
bovinocultura vacas leiteiras 7
agricultura penetrômetro 1
cantina estufa 1
cantina freezer 1
cantina geladeira 1
almoxarifado freezer 2
almoxarifado balança mecânica de mesa 1
almoxarifado impressora jato de tinta 1
laboratório de subprodutos liquidificador industrial 4L 1
laboratório de laticínios fogão industrail 4 bocas e forno 1
bovinocultura triturador de forragem 1
bovinocultura novilhas e bezerras leiteiras 10
horta pulverizador costal 1
fábrica de ração misturador de ração 2
fábrica de ração balança mecânica para saco 2
fábrica de ração triturador 1
suinocultura lavadora alta pressão 2
laboratório de carnes fogão industrail 4 bocas e forno 1
laboratório de solos lava olhos 1



cooperativa impressora matricial 80 colunas 1
laboratório de laticínios liquidificador industrial 4L 1
cooperativa mesa para reunião retangular 1
ovinocultura ovelhas 10
laboratório de informática 1 condicionador de ar split 48000 BTU 1
cooperativa balaça digital 1
cooperativa mesa de ping pong 1
residência tanquinho de lavar roupas 1
cozinha comunitária fogão 4 queimadores 1
Laboratório de Subprodutos Televisor em cores 29 polegadas 1
almoxarifado balaça digital 1
laboratório de informática 5 condicionador de ar split 48000 BTU 1
oficina mecânica fogão 3 queimadores 1
oficina mecânica balança antropométrica 1
ovinocultura borregas e cordeiras 8
agricultura carreta de 2 rodas 2
agricultura grade de arrasto 1
agricultura arado 2
agricultura colhedeira de milho - 1 linha 1
oficina mecânica compressor de ar 1
oficina mecânica moto esmiril 1
oficina mecânica bigorna 1
oficina mecânica morsa 4
agricultura adubadeira manual 1
oficina mecânica furadeira industrial de bancada 2
laboratório de microbiologia contador de colônias digital 1
oficina mecânica macaco tipo jacaré 1
oficina mecânica engraxadeira manual 1
oficina mecânica solda elétrica 2
oficina mecânica bancada industrial com 6 gavetas 3
oficina mecânica compressor de pintura 1
oficina mecânica serra circular 1
oficina mecânica serra tico tico 1
pedagógico retroprojetor 2
salas de aula tela de projeção retrátil 7
oficina mecânica serra de fita 1
suinocultura cachaço 1
cooperativa caixa de som 2
cooperativa amplificador de som 1
cooperativa dvd player 1
laboratório de solos estufa 1
laboratório de solos moinho macro 1
laboratório de solos destilador 1
laboratório de solos extrator de óleos 1
laboratório de solos sistema paradeterminação de fibra bruta 1
laboratório de solos bomba de vácuo 1
laboratório de solos balança analítica 1
suinocultura porcas matrizes 11
laboratório de solos balança eletrônica de precisão 1
laboratório de solos forno mufla 1
laboratório de solos barrilete para armazenamento de água destilada 1
laboratório de solos deionizador de água 1
laboratório de solos espectofotômetro 1
laboratório de solos fotômetro de chama 1
laboratório de solos medidor de ph 1
laboratório de solos peneira para ensaio granulométrico 1
laboratório de solos dispensador 2
laboratório de solos cachimbo coletor de solos 5
horta carreta de microtrator 1
convivência televisor em cores - 29 polegadas 1
laboratório de solos sistema de filtração 1
laboratório de solos chapa aquecedora 1
laboratório de solos agitador magnético 1
laboratório de solos mesa agitadora orbital 1
laboratório de solos recuperador de resinas 1
laboratório de solos separador de resinas 1
pedagógico teodolito 9
bovinocultura emasculador de castração 1
bovinocultura lavador de teteira em inox 1
pedagógico tripé para teodolito 9
bovinocultura balança mecânica - 300 kg 1



pedagógico baliza 16
pedagógico matro 3
pedagógico régua de mira - metálica 6
pedagógico suporte para bandeira 1
pedagógico medidor de umidade 1
pedagógico projetor de slides 1
pedagógico tripé do nível 1
suinocultura marcador de orelhas 1
bovinocultura régua de medição de leite 1
bovinocultura estabilizador para cerca elétrica 1
laboratório de solos capela para exaustão de gases 1
laboratório de ciências pHmetro de bancada 1
oficina mecânica debicador 1
laboratório de ciências heliógrafo 1
laboratório de ciências microscópio binocular 1
laboratório de ciências fogão 2 queimadores 1
sala da coordenação microcomputador 2
salas de aula notebook 4
laboratório de informática 4 microcomputador 17
laboratório de informática 5 microcomputador 17
coelhario gaiolas para coelho 21
diretorias de serviço microcomputador 2
avicultura gaiolas para codorna 4
apicultura colmeias de apicultura completas 4
auditório tela de projeção retrátil 1
sala de reuniões tela de projeção retrátil 1
laboratórios de informática tela de projeção retrátil 5
estoque tela de projeção retrátil 5
Laboratório de Carnes Freezer horizontal 1
Laboratório de Solos Freezer horizontal 1
Laboratório de Carnes Seladora de sacos plásticos com pedal 1
Abatedouro Fogão industrial 1
diretoria de serviço fotocopiadora 1
Laboratório de Leite Multiprocessador 1
Laboratório de Solos Destilador de nitrogênio 1
Laboratório de Solos Balança semi-analítica 1
Laboratório de Solos Bloco digestor 1
Laboratório de Solos Digestor para Fibras 1
Laboratório de Solos Fotômetro 1
Laboratório de Solos Homogeinizador 1
Laboratório de Solos Placa de aquecimento 1
Laboratório de Solos Recuperador/ Separador de resinas 1
Laboratório de Solos Balança técnica 1
diretoria de serviço impressora jato de tinta 1
Laboratório de Solos Bicos de Bunsen 2
Laboratório de Ciências Bicos de Bunsen 4
Laboratório de Solos Capela de exaustão 1
Laboratório de Solos Chuveiro de segurança 1
Laboratório de Ciências Chuveiro de segurança 1
Laboratório de Ciências Estufa becteriológica 1
Laboratório de Solos Mufla 1
Diretoria de Serviços GPS 1
Laboratório de Ciências Lupas 3
Laboratório de Solos Turbidímetro 1
laboratório de microbiologia estufa de esterilização e secagem 100L 1
Abatedouro Câmara Fria 1
Abatedouro Massarico com mangueira 1
Laboratório de Ciências Microondas 1
Laboratório de Vegetais Freezer horizontal 1
Laboratório de Vegetais Fogão industrial com forno acoplado 1
Laboratório de Vegetais Câmara Fria 1
Laboratório de Vegetais Seladora de bandeja 1
Laboratório de Vegetais Processador de legumes com 6 discos 1
Laboratório de Vegetais Processador de legumes com 6 discos 1
Laboratório de Vegetais Descascador de batatas industrial 1
laboratório de microbiologia centrífuga simples de bancada 1
Laboratório de Vegetais Fritadeira elétrica 1
Laboratório de Carnes Fogão industrial com forno acoplado 1
Laboratório de Carnes Moedor de carne 2
Laboratório de Carnes Canhão de linguiça 1
Laboratório de Carnes Canhão de linguiça 1



Laboratório de Carnes Serra para desossa com fita 1
Laboratório de Carnes Seladora de bandejas 1
Laboratório de Carnes Seladora de bandejas 1
Laboratório de Carnes Balança comercial 1
Laboratório de Leite Termômetro de leite 10
laboratório de vegetais liquidificador industrial 4L 1
Laboratório de Leite Batedeiras Industriais 2
Laboratório de Leite Batedeiras Industriais 2
Laboratório de Leite Fogão industrial com forno acoplado 1
Laboratório de Leite Fogão industrial com forno acoplado 1
Laboratório de Leite Câmara Fria 1
Laboratório de Leite Tanque refrigerador de leite 1
laboratório de ciências agitador magnético com aquecimento 2
horta cultivador para microtrator 2
Laboratório de Subprodutos DVD 1
diretoria de serviço gravador e dvd player 1
diretoria de serviço máquina de escrever elétrica 1
central de informática microcomputador servidor 1
sala do servidor microcomputador 2
laboratório de vegetais fogão industrail 4 bocas e forno 1
laboratório de carnes banho maria 8 bocas 1
pedagógico câmera fotográfica digital 1
pedagógico filmadora digital - mini DV 1
pedagógico notebook 2
agricultura plantadeira para plantio direto 1
pedagógico projetor multimídia 1
central de informática switch 24 portas 1
central de informática roteador wireless 54 MBps 1
laboratório de ciências lava olhos 1
laboratório de laticínios liquidificador doméstico 1
central de informática filtro de barro 1
secretaria microcomputador 3
sala do servidor switch de acesso 24 portas 1
sala de pesquisa mesa redonda 5
laboratório de laticínios banho maria 8 bocas 1
laboratório de microbiologia autoclave vertical 75L 1
laboratório de vegetais banho maria 8 bocas 1
laboratório de vegetais liquidificador industrial 25L 1
laboratório de informática 4 condicionador de ar split 48000 BTU 1
sala de reuniões mesa para reunião retangular 1
laboratório de laticínios liquidificador industrial 25L 1
sala dos professores microcomputador 2
sala dos professores scanner 1
sala dos professores impressora matricial 80 colunas 1
sala da coordenação impressora matricial 160 colunas 1
auditório mesa retangular para reuniões 1
bovinocultura conjunto para ordenha mecânica 1
corredor externo coberto quadro de avisos - médio - fechado com vidro 2
corredor externo coberto quadro de avisos - pequeno - fechado com vidro 1
laboratório de ciências osciloscópio analógico 1
biblioteca microcomputador 1
laboratório de carnes lava olhos 1
laboratório de carnes liquidificador doméstico 1
secretaria relógio sinalizador digital 1
laboratório de carnes moedor de carne industrial 1
salas de aula projetor multimídia 4
Laboratório de Subprodutos Tanquinho 1
laboratório de laticínios tanque resfriador de 500 L 1
salas de aula dvd player 4
salas de aula microcomputador 4
laboratório de carnes desidratador-defumador 1
laboratório de informática 3 microcomputador 17
laboratório de informática 2 condicionador de ar split 48000 BTU 1
laboratório de carnes liquidificador industrial 4L 1
laboratório de ciências refratrômetro digital 1
laboratório de informática 2 microcomputador 17
laboratório de informática 1 microcomputador 14
laboratório de informática 3 condicionador de ar split 48000 BTU 1
ovinocultura imobilizador eletrônico para bovinos 1
laboratório de hardware condicionador de ar 1
biblioteca/sala de estudos condicionador de ar 2



sala do servidor condicionador de ar 1
ferramentaria roçadeira costal a gasolina 2
bovinocultura tronco de contenção 1
ferramentaria pulverizador costal 4
ferramentaria balança mecânica - 10 kg 1
secretaria central telefônica digital 1
ferramentaria bancada 1
ferramentaria plantadeira manual 1
suinocultura balança para pequenos e médios animais 1
ferramentaria moedor de café 1
laboratório de ciências multímetro digital 8
laboratório de ciências bomba de vácuo para laboratório 1
cozinha batedeira planetária 1
cozinha processador de alimentos 1
cozinha fritador industrial à gás 1
cozinha fogão industrial 4 queimadores 2
cozinha freezer 1
cozinha forno industrial 2
cozinha geladeira - tipo câmara fria 1

Recursos Financeiros

A Escola há vários anos recebe os mesmos R$ 8.000,00 (oito mil reais) que vem sendo destinados para custeio das despesas miúdas de pronto pagamento.
Excepcionalmente em 2018 recebeu a complementação de 25.000,00 (vinte e cinco mil reais) para a aquisição de ração, uma vez que houve atraso no processo de
aquisição desse insumo pelo Centro Paula Souza.Pode-se afirmar que os mesmos não têm sido suficientes para o atendimento às despesas de manutenção e rotina da
Escola, uma vez que diversos materiais, tais como ração animal, adubo, papel higiênico, papel toalha, dentre outros, tem sido adquiridos parcialmente através de
pregão público e não são suficientes para todo o período. O adiantamento é utilizado para complementar as aquisições necessárias, juntamente com aCooperativa
Escola, que divide os valores arrecadados também com a manutenção daresidência e convivência de alunos.

Resumo dos valores administrados em 2018:

Adiantamento (CPS): R$ 121.000,00 (34,94 %)

CEACC: R$ 219.289,22 (63,33%)

APM: R$ 5.940,00 (1,73%)

TOTAL:R$ 346.229,22

RECURSOS LOCAIS - gerados pela Escola

Em 2018, APM geriu os recursos referentes a investimentos do MEC - PDDEdestinados este ano para custeio, no montante de R$ 5.940,00 (cinco mil noveentos e
quarenta reais).

A Cooperativa-Escola tem desenvolvido e administrado todas as atividades produtivas da Escola, gerando recursos que podem ser considerados de vulto. A evolução
na receita da CEACC desde 2008 pode ser observada no quadro abaixo:

ano receita
variação (%)

em relação ao ano
anterior

2008 R$ 114.693,30

2009 R$ 150.862,95 31,54

2010 R$ 174.154,36 15,44

2011 R$ 101.240,00 -41,87

2012 R$ 166.517,56 64,48

2013 R$ 181.761,91 9,15

2014 R$ 145.356,18 -20,03

2015 R$ 176.901,79 21,70

2016 R$ 220.215,40 24,48

2017 R$ 225.154,81 2,25

2018 R$ 219.289,22 -2,60



RECURSOS EXTERNOS

A principal contribuinte externa tem sido a Prefeitura Municipal de Cerqueira César. Atualmente fornece lanche nos intervalos da manhã e da tarde, jantar no
intervalo do período noturno, além de transporte diário dos alunos em todos os períodos, inclusive aos sábados. Em virtude da atual crise financeira no país, não vem
colaborando com o transporte dos alunos para visitas técnicas.

A Prefeitura Municipal de Manduri fornece transporte para alunos do período noturno aos residentes nesse município.

Algumas prefeituras vizinhas fornecem transporte aos alunos no início e final da semana para que possam vir para a Escola e retornar para suas casas semanalmente.

Os alunos residentes também contribuem com 5 mensalidades de R$ 100,00 (cem reais) por semestre, administrados pela Cooperativa-Escola.

Alunos com dificuldades financeiras podem receber apoio da cooperativa com descontos nas parcelas mediante colaboração nas atividades da escola e produtivas.

Serviços Terceirizados

Prestação de Serviços de Limpeza

Empresa: RCA-SERVICOS DE LIMPEZA AMBIENTAL LTDA - EPP

Contrato nº CONTRATO 052/16 - Processo nº 6484/2015

Vigência: de 17/12/2018 a 17/03/2020

Gestora: Erica de Paula - Agente Oficial Administrativo

Prestação de Serviços de Vigilância

Empresa: DUNBAR SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA EIRELI

Contrato nº 135/2014 - Processo nº 630/2014

Vigência: 30/03/2018 a 30/06/2019

Gestora: Erica de Paula - Agente Oficial Administrativo

Prestação de Serviços de Alimentação

Empresa: ALIMENTARE NUTRIÇÃO E SERVIÇOS EIRELI - ME

Contrato nº 205/2015 - Processo nº 1089/15

Vigência: 31/03/2017 a 30/09/2019

Gestora: Erica de Paula - Agente Oficial Administrativo

Colegiados, Organizações e Instituições Auxiliares

Denominação CEACC - Cooperativa-Escola dos Alunos da Etec Prefeito Jose Esteves

Descrição

A Cooperativa-escola dos Alunos da Etec Prefeito Jose Esteves, principal meio de integração entre as atividades produtivas e didático-pedagógico
da escola. Disciplinada por um Estatuto aprovado em 29/05/2000, alterado pela Assembleia Geral Extraordinária de 30/12/2013 e de 21/03/2019,
que define seus principais objetivos como sendo: Art. 2º A cooperativa tem por objeto social: I - Setor de compras em comum: Promover a defesa
econômica dos interesses comuns visando a aquisição de material didático e insumos em geral necessários ao exercício da atividade educacional; II
- Setor de vendas em comum: Realizar a comercialização dos excedentes da produção agrícola, agropecuária e outros decorrentes da atividade
educacional;Setor Industrial: III - Transformação dos produtos agropecuários e outros relacionados com as Habilitações e cursos oferecidos pela
Etec. § 1º Para a realização de seus objetivos, a Cooperativa, na medida das suas possibilidades, e, com base na colaboração recíproca de seus
Cooperados, atuará da seguinte forma: a) Educar os alunos dentro dos princípios do cooperativismo, servindo de instrumento operacional do
processo de aprendizagem, como componente curricular metodológico; b) Apoiar a escola em sua ação educativa, integrando suas atividades no
currículo e fornecendo a prática e fixação de conhecimentos necessários à formação integral do técnico-cidadão; c) Manter por conta própria ou
através de convênios com entidades públicas ou privadas, quaisquer serviços de conveniência do ensino e do interesse dos Cooperados. § 2º A
Cooperativa poderá também participar e promover campanhas que visem a divulgação e expansão do cooperativismo, manter intercâmbio com
outras cooperativas e fomentar as atividades agropecuárias racionalizando os meios de produção. Composição em 2018-2019: CONSELHO DE
ADMINISTRAÇÃO Jamil Simplício Pinto - Diretor Presidente Álvaro Vinícius Filgueiras - Diretor Vice-Presidente Ana Caroline Garcia Porto -
Diretor Secretário Thiago Rodrigues Conselheiro Assistente André Nicolau Tropiano de Almeida - Conselheiro Assistente CONSELHO FISCAL
Lucas Gabriel Lucas - Conselheiro Fiscal Jean Rodrigues do Nascimento - Conselheiro Fiscal Érica de Paula - Conselheiro Fiscal

Denominação APM - Associação de Pais e Mestres da Etec Prefeito José Esteves

Descrição

Associação de Pais e Mestres - instituição da qual participam professores, servidores, pais de alunos e alunos. Nesta escola a maior parte de suas
atribuições foram absorvidas pela Cooperativa-Escola, sendo mantida apenas para gerenciamento de recursos recebidos do Governo Federal e
Vestibulinhos. Com a publicação do DECRETO Nº 63.809, DE 14 DE NOVEMBRO DE 2018, aguardamos orientações do CEETEPS para celebrar
ao acordo de colaboração, visando fomentar objetivos educacionais. Atualmente, a APM Composta por: DIRETORA EXECUTIVA DA APM -
posse em 04/04/2019 DIRETOR EXECUTIVO: Denise Alves Ferreira da Silva VICE-DIRETOR EXECUTIVO: Cristiane Lopes SECRETARIO:
Marcelo da Silva Bueno DIRETOR FINANCEIRO: Claudenir Ferreira – Pai do aluno Daniel Ferreira VICE-DIRETOR FINANCEIRO: Silvana
Aparecida Gomes – Mãe do aluno João Victor Gomes DIRETOR CULTURAL, ESPORTIVO E SOCIAL: Janaína Fernandes Ayres DIRETOR
PATRIMÔNIO: Fábio Vieira Abrão CONSELHO DELIBERATIVO Henrique Paulo Picanço Júlio César Beraldo de Moraes Jorge Alves de
Oliveira Junior Roselaine dos Santos Laureano - mãe da aluna Lara Hellen dos Santos Laureano Solange Maria de Carvalho - mãe da aluna Acsa de
Carvalho Gama João Batista Dadário - pai do aluno - pai do aluno João Victor da Silva Dadário Clélia Pereira Ramos - mãe do aluno Rallison
Ramos Benedito Daniela de Lima - mãe do aluno Matheus Crispim de Lima Jamil Simplício Pinto - associado William Luiz da Paixão Junior -
aluno do curso de Técnico em Agropecuária, noturno José Rodrigo Garcia Fiorato - aluno do curso de Técnico em Agropecuária, noturno Cristian
Evangelista Barbosa - aluno do curso de Técnico em Agropecuária, noturno CONSELHO FISCAL José Ricardo Braga de Almeida Edson Lima do
Amaral Thiago Rodrigues

Denominação CIPA - Comissão Interna de Prevenção de Acidentes



Descrição A Comissão Interna de Prevenção de Acidentes - CIPA - tem como objetivo a prevenção de 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. (NR 5) Designado: José Ricardo
Braga de Almeida Vigência: de 06/09/2018 - 05/09/2019

Denominação Conselho de Escola

Descrição

O Conselho de Escola é formado por professores, pais de alunos, alunos e ex-alunos, e representantes da comunidade de relevância para o setor em
que a escola atua, constituído nos termos do artigo 10 do Regimento Comum. Exerce importante papel na avaliação e validação da proposta
pedagógica da escola, consolidando a gestão democrática. Suas principais atribuições: I – Deliberar sobre: a) A proposta pedagógica da escola; b)
As alternativas de soluções para os problemas administrativos e pedagógicos; c) As prioridades para aplicação de recursos gerados pela escola e
instituições auxiliares; II – propor ao CEETEPS a extinção ou criação de cursos; III – aprovar o Plano Plurianual de Gestão Plano Escolar; IV –
apreciar os relatórios anuais da escola, analisando seu desempenho diante das diretrizes e metas estabelecidas; • O Conselho de Escola pode ser
convocado pela Direção para manifestar-se sobre outros temas de interesse da comunidade escolar. • O Conselho de Escola reunir-se
ordinariamente, no mínimo, uma vez a cada semestre e, extraordinariamente, quando convocado pelo seu presidente ou pela maioria de seus
membros. Composição em 2019 - Posse em 18/04/2019 COMUNIDADE ESCOLAR Ronaldo Alves da Silva - Diretor José Ricardo Braga de
Almeida - Diretor de Serviço - Área Acadêmica Denise Alves Ferreira da Silva - Professor Karem Caroline de Souza Carvalho - Servidor Técnico
Administrativo Sandro Medroni - Instituição Auxiliar (Cooperativa-Escola) Claudenir Ferreira - Pai de aluno Ávaro Vinícius Filgueiras - Aluno
COMUNIDADE EXTRAESCOLAR João Paulo Negrão - Poder Público Municipal Henrique Paulo Picanço - Sindicato Rural de Cerqueira Cesar
Neusa Maria Bueno - Empresa Vinculada ao Curso (Administração) Jamil Simplício Pinto - Aluno Egresso

Missão
Contribuir para a formação profissional de jovens e adultos da região, oferecendo educação técnica de qualidade, com ênfase na agropecuária, gestão, meio ambiente
e produção alimentícia, podendo promover melhorias na sua qualidade de vida, ter responsabilidade social e desenvolver competências na sua atividade profissional.
São nossos principais valores: INTEGRAÇÃO - QUALIDADE - RESPEITO – RESPONSABILIDADE - CIDADANIA.

Visão

Uma escola eficaz e atual, tanto nos seus recursos como na sua metodologia de ensino, social e ecologicamente comprometida, mantendo 500 matrículas nos
diversos cursos das áreas de agropecuária, gestão, meio ambiente e produção alimentícia, principalmente para alunos originários de famílias ligadas ao meio rural,
alternando sua cartilha de cursos conforme as demandas da comunidade e necessidades do mercado de trabalho, com enfoque de atuação regional, oferecendo
residência para alunos de outros municípios.

Características Regionais

A  Etec Prefeito José Esteves localiza-se a sete quilômetros do centro da cidade de Cerqueira César, com acesso por via asfaltada. O município pertence à região
administrativa de Sorocaba e região de governo de Avaré, sendo municípios que também compõem esta micro região: Águas de Santa Bárbara, Arandu, Iaras, Itaí,
Itatinga e Paranapanema. 

MUNICÍPIO DE CERQUEIRA CÉSAR

Aspectos Demográficos

De acordo com o Censo Demográfico de 2010, a população do município era igual a 17.532 habitantes, com 89,64% das pessoas residentes em área urbana e
10,36% em área rural. A população estimada em 2014 é de 18.909 habitantes.

A estrutura demográfica também apresentou mudanças no município. Entre 2000 e 2010 foi verificada ampliação da população idosa que cresceu 3,32% em média
ao ano. Em 2000, este grupo representava 10,9% da população, já em 2010 detinha 13,1% do total da população municipal.

O segmento etário de 0 a 14 anos registrou crescimento negativo entre 2000 e 2010, com média de -0,20% ao ano. Crianças e jovens detinham 27,4% do contingente
populacional em 2000, o que correspondia a 4.153 habitantes. Em 2010, a participação deste grupo reduziu para 23,2% da população, totalizando 4.070 habitantes.

A população residente no município na faixa etária de 15 a 59 anos exibiu crescimento populacional (em média 1,81% ao ano), passando de 9.339 habitantes em
2000 para 11.171 em 2010. Em 2010, este grupo representava 63,7% da população do município.

Perfil socioassistencial

Conforme dados do Censo Demográfico 2010, no município, a taxa de extrema pobreza da população era de 10,13%. No Censo Demográfico de 2000 o percentual
de moradores com 60 anos ou mais com renda per capita de até ¼ do salário mínimo era de 4,0%, percentual esse que diminuiu para 3,0% no Censo de 2010. No
município, 2,3% da população tinha pelo menos uma deficiência grave, dessas pessoas 1,6% tinha renda per capita de até ¼ do salário mínimo.

Educação

Conforme dados do último Censo Demográfico em 2010, a taxa de analfabetismo das pessoas de 10 anos ou mais era de 6,2%. Na área urbana, a taxa era de 6,1% e
na zona rural era de 6,5%. Entre adolescentes de 10 a 14 anos, a taxa de analfabetismo era de 1,6%. A taxa de analfabetismo das pessoas de 10 anos ou mais no
município é maior que a taxa do Estado. No que concerne à taxa de atendimento da rede educacional do município, os dados do Censo foram calculados por faixa
etária, conforme se observa no gráfico abaixo:

De acordo com dados do INEP, em 2012, a taxa de distorção idade-série no ensino fundamental foi de 2,7% do 1º ao 5º ano e de 11% do 6º ao 9º ano. A taxa de
distorção idade-série no ensino fundamental municipal foi menor, quando comparada às taxas da Região Sudeste, menor que a do estado e menor que a do Brasil. A
taxa de distorção idade-série no ensino médio do município foi menor que a taxa do Brasil, menor que a da região e maior que a do estado.

Aspectos econômicos

Entre 2006 e 2010, segundo o IBGE, o Produto Interno Bruto (PIB) do município cresceu 53,6%, passando de R$ 157,6 milhões para R$ 412,3 milhões. O
crescimento percentual foi inferior ao verificado no Estado que foi de 55,4%. A participação do PIB do município na composição do PIB estadual aumentou de
0,02% para 0,03% no período de 2006 a 2010.

A estrutura econômica municipal demonstrava participação expressiva do setor de Serviços, o qual responde por 38,3% do PIB municipal. Cabe destacar o setor
secundário ou industrial, cuja participação no PIB era de 39,1% em 2010 contra 26,8% em 2006. Em sentido contrário ao verificado no Estado, em que a
participação industrial decresceu de 25,3% em 2006 para 24,2% em 2010.



Podemos destacar como atividade econômica de relevância no município e região a agropecuária. Em Cerqueira César e Avaré, conforme tabelas abaixo são mais
expressivas as culturas de milho, cana-de-açúcar, laranja, café, feijão e soja. As áreas destinadas a pastagens são também bastante significativas, bem como áreas
destinadas à silvicultura. A exploração de olerícolas se dá principalmente por pequenos produtores, utilizando-se do sistema convencional a céu aberto ou através do
cultivo em ambiente protegido (estufas). A produção é consumida nos mercados regionais ou vendida para os centros consumidores mais próximos (Bauru, Botucatu
e São Paulo)

Tabela 1. Área Cultivada, Escritório de Desenvolvimento Regional de Avaré, Estado de São Paulo, 2007/08 (em hectare)

 

Nesta atividade, acompanhamos um incremento do plantio de culturas como a cana-de-açúcar, eucalipto e laranja, com a implantação de novas usinas de álcool e o
deslocamento da região produtora de laranja da região noroeste do estado para esta região devido a problemas fitossanitários. 

No ano de 2014, contrariando o crescimento do setor sucroalcooleiro dos últimos anos, acompanhamos o fechamento de uma indústria de açúcar e álcool no
município, o que impactou significativamente a empregabilidade, remanescendo apenas duas indústrias das três existentes até então.

Já o incremento do plantio da laranja na região deve-se a investimentos de empresas agropecuárias tradicionais no setor, tais como os grupos Citrovita, Grupo Nova
América e Grupo Fisher que identificaram esta região nos últimos 5 anos como tendo clima, topografia e solos favoráveis ao cultivo da laranja com bons índices de
produtividade. 

Em 2017 notamos o crescimento na produção de grãos no município de Cerqueira César, sobretudo soja e milho. De acordo com a Ceagesp, em 2016 foram
estocadas aproximadamente 18 mil toneladas de grãos entre janeiro e março. Este ano já são 42 mil toneladas, no mesmo período. Além disso, a colheita de soja
deste ano chegou a 1,8 mil toneladas em algumas propriedades rurais. Nota-se claramente a migração das áreas reservadas ao plantio, da cana para a soja, mudando a
paisagem e as instalações reservadas ao processamento e armazenamento da produção.

Quanto às criações de animais na região, conforme tabelas abaixo há predomínio da bovinocultura de corte e mista, suinocultura e avicultura, sendo que no
processamento de carne bovina e suína há várias empresas na região. A região de Avaré, principalmente o município de Cerqueira César, possui uma produção
expressiva de leite, suínos e aves, com empresas de médio e grande porte atuando no setor, e cada vez mais havendo investimento em agroindústrias de
transformação que atualmente já empregam técnicos formados em nossa escola e que constantemente demandam por mais técnicos na área específica.

Nos últimos anos, está ocorrendo uma crescente procura por profissionais que além do conhecimento técnico da atividade agropecuária tenham noções de
processamento de produtos, impactos ambientais e liderança de grupos. A área administrativa das propriedades rurais vem tomando novas diretrizes, procurando
enfatizar o planejamento estratégico da produção, visto que a competitividade no setor tem aumentado e práticas eficientes de gestão fazem diferença na oferta do
produto final a um custo de produção mais baixo. 

Tabela 2: Explorações Animais, escritório Regional de Avaré, em Fevereiro de 2007/08.

Mercado de trabalho

Os dados do Censo Demográfico e do Ministério do Trabalho e Emprego possibilitam um diagnóstico sobre o mercado de trabalho. Os dados do Censo permitem
conhecer a inserção ou não das pessoas no mercado de trabalho. O percentual de pessoas de referência do domicílio desempregada no município é de 1,8% e é
menor que a do Estado, conforme gráfico a seguir com dados do Censo de 2010.

Em relação à população de 16 anos ou mais em situação de informalidade, o percentual observado foi de 17,3%. Já em relação à população de 10 a 13 anos ocupada,
o percentual observado foi de 1,7%.

A distribuição das pessoas ocupadas por posição na ocupação mostra que 53,0% tinham carteira assinada, 17,9% não tinham carteira assinada, 16,5% atuam por
conta própria e 1,8% de empregadores. Servidores públicos representavam 8,7% do total ocupado e trabalhadores sem rendimentos e na produção para o próprio
consumo representavam 2,1% dos ocupados.

Características do Corpo Discente

CARACTERÍSTICAS DO CORPO DISCENTE

O corpo discente nos cursos do período integral está adequado à proposta da Escola, uma vez que a grande parte é composta por estudantes que possuem vínculo
com atividades rurais, agricultura familiar ou mesmo alunos com real interesse em atuar na área de formação escolhida. Já os cursos de Gestão e Negócios, no caso
ETIM Administração, supre a demanda de quem não tem “vocação” para a área de Recursos Naturais.

A faixa etária e nível socioeconômico são coerentes com o público alvo que a Unidade Escolar visa a atender.



Nos cursos noturnos os alunos apresentam grande diferença de faixa etária. Existe uma diversidade de interesses e motivações na escolha dos cursos, formando
grupos com perfis heterogêneos. Neste sentido, estão matriculados adolescentes ou jovens que só estudam, trabalhadores do mercado formal e informal, qualificados
ou em busca de qualificação, bem como alunos que frequentaram a escola há bastante tempo.

MATRÍCULAS 1º SEM 2019:

> Matriculados até 02/04/2019: 383 alunos matrículas para 341 “Em curso” (alunos ativos)sendo:

173 – Integral (alunos em curso)

168 – Noturno (alunos em curso)

> Matrículas por gênero (Total de matriculados):

Masculino 178 52,2%

Feminino 163 47,8%

> Por período:

- Integral

Masculino 96 55,5%

Feminino 77 44,5%

- Noturno

Masculino 82 48,8%

Feminino 86 51,2%

Observação: Total de matrículas (ativos, desistentes, trancamentos e transferências) *

> Residência:

Nossa escola dispõe do sistema de residência que atende sobretudo aos cursos diurnos, alunos menores, com apartamentos ocupados com até 6 alunos. Atualmente
temos alojados 68 residentes sendo:

Meninos - 43

Meninas - 25

Conforme as tabelas exibidas abaixo, verifica-se que no período matutino e vespertino a maioria dos alunos são provenientes de municípios com até 100km de
distância da escola, sendo que o sistema de residência permite que o aluno permaneça na escola durante a semana.

No período noturno, há predominância de alunos dos municípios de Cerqueira César e Manduri em virtude do provimento de transporte escolar por parte das
prefeituras.

> Proveniência – Município de Origem:

- Municípios com maior representação:

Município %

Cerqueira César 68,29

Manduri 5,76

Outros Municípios 25,93

No período Integral além dos alunos de Cerqueira César, temos alunos matriculados dos munícipios: Águas de Santa Barbara, Arandu, Avaré, Barão de Antonina,
Iaras, Itaberá, Itaí, Itaporanga, Itatinga, Manduri, Paranapanema, Piraju, São Paulo, Taquarituba, Tejupá e Timburi.

Nos cursos Noturnos os alunos são provenientes de: Águas de Santa Barbara, Avaré, Cerqueira César, Coronel Macedo, Iaras, Itaí, Manduri, Paranapanema, Piraju,
Taquarituba e Timburi.

Características do Corpo Discente

ATO DE CRIAÇÃO DA ESCOLA

Lei Estadual nº. 4.377, de 16/11/57.

INSTALAÇÃO



Decreto nº. 51.094, publicado em 17/12/68.

AUTORIZAÇÃO DOS CURSOS

Habilitação Profissional de Técnico em Administração Integrado ao Ensino Médio

Lei Federal n.º 9394, de 20-12-1996; Lei Federal n.º 11741/2008; Resolução CNE/CEB n.º 1, de 5-12-2014; 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; Resolução SE n.º 78, de 7-11-2008; Decreto Federal n.º 5154, de 23-7-2004.

Plano de Curso aprovado pela Portaria Cetec – 735, de 10-9-2015, publicada no Diário Oficial de 11-9-2015 – Poder Executivo – Seção I – página 53.

Habilitação Profissional de Técnico em Agropecuária Integrado ao Ensino Médio

Lei Federal n.º 9394, de 20-12-1996; Lei Federal n.º 11741/2008; Resolução CNE/CEB n.º 1, de 5-12-2014; 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; Resolução SE n.º 78, de 7-11-2008; Decreto Federal n.º 5154, de 23-7-2004.

Plano de Curso aprovado pela Portaria Cetec – 754, de 10-9-2015, publicada no Diário Oficial de 11-9-2015 – Poder Executivo – Seção I – página 54.

Habilitação Profissional de Técnico em Agropecuária

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, 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 – 195, de 4-10-2013, publicada no Diário Oficial de 8-10-2013 – Poder Executivo – Seção I – página 55.

Habilitação Profissional de Técnico em Meio Ambiente

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 – 1216, de 9-6-2017, publicada no Diário Oficial de 10-6-2017 – Poder Executivo – Seção I – página 55

Habilitação Profissional de Técnico em Agroindústria

Lei Federal nº9394/96; Decreto Federal nº 5154/2004, Resolução CNE/CEB nº1, de 5-12-2014 Resolução CNE/CEB nº6, de 20-9-2012,Resolução SE nº 78, de 7-
11-2008, Parecer CNE/CEB nº11, de 12-6-2008, Deliberação CEE 79/2008, das indicações CEE 08/2000.

Plano de Curso aprovado pela Portaria Cetec – 806, de 17/-12-2015, publicada no Diário Oficial de 19-12-2015- Poder Executivo – Seção I – página 74.

Habilitação Profissional de Técnico em Alimentos

Lei Federal n.º 9394, de20-12-1996; 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.

Plano de Curso aprovado pela Portaria Cetec - 744, de 10-09-2015, publicada no DOE de 10-09-2015 - Poder Executivo - Seção I - página 53.

Habilitação Profissional de Técnico em Desenvolvimento de Sistemas

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 Administração

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, 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 – 133, de 4-10-2012, publicada no Diário Oficial de 5-10-2012 – Poder Executivo – Seção I – página 38.

Avaliação do Cumprimento de Metas do ano Anterior

Meta 2021 - Informatizar os principais departamentos da escola até 2021

Resultado

Em andamento. A Secretaria Acadêmica está consolidando o uso do sistema SIGA, implantado em 2017. A Cooperativa Escola trabalha com o
EASY, adquirido mediante parceria com a empresa GEP, de Cerqueira César, bem como já alimenta os sistemas AVIS, do Centro Paula Souza. A
Biblioteca está informatizada com o software Biblioteca Fácil, adquirido pela Cooperativa Escola. A Diretoria Administrativa utiliza plenamente os
sistemas SIG-URH, GRP, SP-DOC, AVIS e CAGED. Falta apenas o almoxarifado, que será objeto de estudo futuro para implementação de solução
informatizada.

Descrição Através da criação de sistemas ou utilização de sistemas já prontos, informatizar a Secretaria Acadêmica, a Cooperativa Escola, o Almoxarifado, a
Biblioteca e a Diretoria Administrativa, até o final de 2021.

Justificativa

Meta 2019 - Atingir demanda de pelo menos 2 candidatos por vaga em todos os cursos oferecidos pela escola, no ano de 2019

Resultado

Em andamento. Mesmo após intensificação dos trabalhos de divulgação dos processos seletivos da escola, no ano de 2018 apenas 50% dos cursos
atingiram pelo menos 2 candidatos por vaga. Contudo, desde 2015 temos conseguido abrir todos os cursos ofertados, com no mínimo 1,5
candidatos por vaga, e o índice de comparecimento aos processos seletivos está dentro do que recomenda a CETEC. Concluindo, nenhum curso foi
classificado para bloqueio ou para avaliação em virtude da quantidade de inscritos e comparecimentos no dia da prova.

Descrição Cada curso, independente do período de funcionamento, deverá apresentar demanda superior a 2 candidatos por vaga, bem como índice de
comparecimento superior a 1,5 candidatos por vaga, tanto no primeiro quanto no segundo semestre de 2019.

Justificativa



Meta 2020 - Com base no observatório escolar, atingir 80% dos itens previstos para segurança nos setores técnicos, até o final de 2020.

Resultado

Em andamento. Algumas ações foram implementadas, como a iluminação de alguns setores técnicos, melhoria das instalações elétricas da Oficina
Mecânica, Marcenaria, e Fábrica de Ração. No ano de 2019 participaremos de reuniões junto à Supervisão Regional de Sorocaba para o
desenvolvimento de planos de ação que contemplem a solução para problemas apontados no Observatório Escolar 2018. Evidencia-se a
preocupação com essa meta pelo fato de estarmos melhorando efetivamente os resultados, de 24,1% em 2014 para 54,3% em 2018.

Descrição
Para que as aulas práticas possam ser desenvolvidas satisfatoriamente, inclusive no período noturno, implementar ações até o final de 2020 para
iluminar todos os setores técnicos: horta, suinocultura, bovinocultura, aviário, coelhário, ovinocultura e área de experimentos. Além da iluminação,
atender o que prevê o Observatório Escolar nas questões de segurança, atingindo pelo menos 80% dos itens lá previstos. 

Justificativa

Meta 2018 - Reduzir em 50% os índices de evasão nos cursos que apresentam índice de perda próximo ou superior a 20%, até o final do ano
letivo de 2018.

Resultado

Não atingida. No curso de Agroindústria houve redução de 17% para 11,40% e de 20% para 12%, no 1º e 3º módulos respectivamente; no curso de
Alimentos houve aumento de 3% para 11,40% e redução de 26,50% para 15%, no 1º e 2º módulos respectivamente; finalmente no curso de Meio
Ambiente houve redução de 32% para 5% e de 22% para 13%, no 2º e 3º módulo respectivamente. Concluindo, conseguimos redução de 50%
apenas no 2º módulo de Meio Ambiente. Contudo, houve significativa melhoria em quase todas os cursos avaliados, considerando-se a turma
anterior, o que leva ao entendimento de que houve um bom trabalho que pode ter prosseguimento nos anos seguintes.

Descrição Comparando com as turmas anteriores, reduzir em 50% as taxas de evasão nos cursos técnicos em Agroindústria, Alimentos e Meio Ambiente, que
apresentaram índice de perda próximo ou superior a 20%.

Justificativa

Meta 2022 - Construir ou adaptar espaços para a convivência e bem-estar de alunos e servidores

Resultado

Em andamento. No ano de 2018 foi reinaugurada a Sala de Convivência, com reforma do espaço e da mesa de pebolim, aquisição de televisor, entre
outras melhorias. A Cozinha Comunitária também foi reinaugurada após pequena reforma e aquisição de eletrodomésticos, tais como fogão,
geladeira, forno microondas e lancheira elétrica. Os dois ambientes são administrados pelos próprios alunos, sob a supervisão da Coordenação
Pedagógica e Cooperativa-Escola. Apesar de previstos, ainda não foram iniciados os trabalhos para instalação da Cozinha Comunitária, nem
mesmo quarto para docentes e servidores administrativos.

Descrição

Construir ou adaptar espaços para:

- convivência dos alunos, com jogos, televisão, mesas e cadeiras;

- cozinha comunitária dos alunos;

- cozinha comunitária dos servidores docentes e administrativos;

- quarto com banheiro e chuveiro para docentes e administrativos;

Justificativa

Indicadores

Denominação Observatório Escolar
Análise





Denominação SARESP 2018
Análise

A Etec Prefeito José Esteves, de Cerqueira César, obteve um de seus melhores resultados no SARESP - Sistema de Avaliação de Rendimentos do Estado de São Paulo
obtendo 301 pontos em Língua Portuguesa e 330 pontos em Matemática, muito próximo da média do Centro Paula Souzae acima da média da Rede Estadual de En

Comparando esseresultado com o de outras 34 Etecs Agrícolas, a escola de Cerqueira César ficou classificada em 9º lugar em Língua Portuguesa. Em Matemática o re
Ensino Médio no município, o resultado mantém-se comoo melhor desde que vem sendo comparado.



Denominação WEB SAI 2018
Análise

Indicadores WEB SAI 2018 – Análise por Segmento – Resultado

Analisa-se aqui os principais aspectos positivos e negativos apontados na Avaliação Institucional desta Unidade Escolar, utilizando-se do quantitativo demonstrado na 
que tange as opiniões de quatro segmentos da comunidade escolar a partir das respostas de: Alunos, Docentes, Coordenadores e Funcionários/Auxiliares Docentes.

ALUNOS

Na dimensão, Condições de Ensino, 68,73% dos discentes consideraram que os professores trazem materiais didáticos adequados para o desenvolvimento do curso. Em
aprendizagem, 65,8% dos alunos entenderam que a escola entra em contato quando algum aluno se ausenta em dias consecutivos e procura saber o motivo dessas falta
87,3% dos alunos apontaram que são informados dos principais acontecimentos e eventos realizados na escola, bem como 71,66% que recebem informações sobre res
evasão, ENEM, SARESP, entre outros.No que se refere ao planejamento pedagógico se destaca o quanto o curso está preparando o aluno em seu desempenho profissio
nível do clima escolar e de satisfação do curso os dados apresentaram que 92,51% dos discentes estão satisfeitos ao frequentar a escola e 96,42% acreditam que a esco
ao uso de diferentes ambientes didáticos, em que 42,02% responderam que algumas/poucas vezes são utilizados locais diferentes da sala de aula: laboratórios específic

DOCENTES

Destaca-se a opinião de grande parte dos professores em que apontam sobre a colaboração parcial dos alunos com a preservação e melhoria do patrimônio da escola, s
aspecto positivo mais relevante foi acerca do acompanhamento dos Coordenadores de Curso do desenvolvimento dos PTDs, 97,44% (dimensão: gestão pedagógica, ár

COORDENADORES

Os Coordenadores de Curso responderam que as atividades desenvolvidas pelos Auxiliares Docentes atendem parcialmente as necessidades dos cursos, percentual de

Questões que 100% dos Coordenadores deram a mesma resposta:

Os conflitos surgidos no ambiente escolar são resolvidos na base do diálogo;
Que a escola adota medidas para resgatar alunos com baixa frequência;
Que a comunicação entre equipe de gestão e os coordenadores é de fácil compreensão por todos;
Acerca da consideração dos Gestores da Unidade sobre as opiniões emitidas pelos membros da Comunidade escolar;
Que a equipe de gestão exerce liderança capaz de coordenar e levar adiante as ações prioritárias da escola;
Sobre o planejamento das aulas dos docentes, bem como se estão em conformidade com os planos de trabalho docente;
Quanto a ações de enfrentamento em situações de discriminação;
Se grande parte dos alunos gosta de frequentar a escola.

No que tange as capacitações oferecidas pelo CPS, 71,43% dos Coordenadores responderam que elas têm correspondido parcialmente a necessidades dos cursos.

SERVIDORES

Questões que 100% dos Funcionários e Auxiliares Docentes concordaram:

Os conflitos surgidos no ambiente escolar são resolvidos na base do diálogo, bem como sobre a divulgação sistemática das regras de convivência, direitos e dev
No que diz respeito sobre a escola adotar uma política de tratamento igualitário de alunos, docente e funcionários, respeitando a diversidade.

Denominação Progressões Parciais



Análise

PROGRESSÃO PARCIAL (comparativo entre 2017 e 2018)

Cursos Progressão Parcial 2017 Progressão Parcial 2018

ETIM-Agropecuária - Integral 13 (6 turmas) 8 (5 turmas)

ETIM-Administração - Integral 3 (1 turma)

Administração - Noturno - -

Alimentos - Noturno - -

Meio Ambiente - Noturno 2 (1 turma) -

Informática - Noturno 2 (1 turma) -

Agroindústria - Noturno 1 (1 turma) -

Fonte: Atas dos Conselhos Finais 2017 e 2018 (1º e 2º Semestre)

- Novamente houve diminuição significativa no número de progressões parciais, em 2017 de dezoito (18) para onze (11) em 2018, e ainda, não havendo progressões p

Denominação Características Sóciodemográficas
Análise

Características Sociodemográficas

Os dados abaixo representam as principais cidades que compõe a microrregião de Cerqueira César, de onde provem a maioria dos nossos alunos, sobretudo dos cursos
compatível com o número de vagas ofertadas, apesar de que a mesma não se confirma nas demandas dos últimos Vestibulinhos.

Indicadores em 2013
Águas de

Santa
Bárbara

Cerqueira
César Iaras Manduri

Área (Em km2) 404,94 511,62 401,31 229,05

População 5702 18035 6505 9162

Densidade Demográfica (Habitantes/km2) 14,08 35,25 16,21 40

Concluintes do Ensino Fundamental 90 296 127 107

Concluintes do Ensino Médio 64 209 87 89

Empregos Formais 1287 5008 1687 1808

Fonte: SEADE 2013.

Denominação Empresas da Região
Análise

Empresas da Região

A microrregião de Cerqueira César concentra grande parte de suas empresas no ramo de Agricultura, Pecuária, Florestal, Pesca e Aquicultura. Também o comércio var
sobretudo de pequeno porte. Por fim, algumas indústrias do ramo de alimentos também despontam como importantes para a economia local.

Empresas \ Cidade
Águas de

Santa
Bárbara

Cerqueira
César Iaras Manduri

Administração Pública, Defesa e Seguridade
Social 2 4 6 4



Agricultura, Pecuária, Florestal, Pesca e
Aquicultura

74 136 12 76

Confecção de Artigos do Vestuário e Acessórios - 7 - 4

Construção 3 17 1 8

Educação, Saúde Humana e Serviços Sociais 2 19 2 10

Fabricação de Bebidas 1 - - -

Fabricação de Coque, de Produtos Derivados do
Petróleo e de Biocombustíveis - 1 - 1

Fabricação de Máquinas e Equipamentos - 1 - 1

Fabricação de Móveis 1 1 - 2

Fabricação de Produtos Alimentícios 1 8 - 3

Fabricação de Produtos de Madeira - 2 - 8

Fabricação de Produtos de Metal 1 1 - 8

Fabricação de Produtos de Minerais Não Metálicos 2 2 - 1

Fabricação de Produtos Químicos 1 1 - 1

Fabricação de Produtos Têxteis - - - -

Impressão e Reprodução de Gravações - 1 - -

Indústria 10 28 1 32

Indústria de Transformação 7 26 - 30

Indústria Extrativa 1 - - -

Manutenção, Reparação e Instal Máq e Equip. - 1 - 1

Estabelecimentos das Ativ Admin e Serv Compl. - 8 - 3

Estabel Ativ Financ, de Seguros e outros 2 7 1 2

Estabelecimentos das Atividades Profissionais,
Científicas e Técnicas 2 14 - 4

Estabelecimentos de Alojamento e Alimentação 13 18 6 9

Estabelecimentos de Eletricidade, Gás, Água,
Esgoto, Gestão de Resíduos e Descontaminação 2 2 1 2

Estabelecimentos de Informação e Comunicação - 2 - 1

Estabelecimentos de Transporte, Armazenagem e
Correio 3 21 9 13

Estabelecimentos do Comércio Atacadista e
Varejista e Reparação de Veículos Automotores e
Motocicletas 43 152 13 99

Fonte: SEADE 2013.

Denominação Demanda no Vestibulinho



Análise

Demanda no Vestibulinho – Média de Inscritos

Ano 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 Média -
Semestral

1º semestre 1,07 1,62 1,76 1,32 2,15 1,81 2,17 1,89 1,72
2º semestre 1,54 1,19 1,44 1,46 3,39 2,31 1,97 1,89
Média anual 1,31 1,41 1,60 1,39 2,77 2,06 2,17 1,81
Fonte: BD -
CETEC

Uma das metas trabalhadas nos últimos anos pela Unidade de Ensino foi a ampliação da demanda do Vestibulinho para, no mínimo, 2 candidatos por vaga. Consideran
desde 2016. Contudo, alguns cursos ainda não consolidaram essa marca mas conseguiram funcionar, uma vez que obtiveram o mínimo definido pela CETEC, que é 1,
(Vestibulinho).

Denominação ENEM 2017
Análise

ENEM 2017

Posição Brasil (provas objetivas)8279

Posição Estado (provas objetivas)2366

Posição Brasil (redação)13343

Posição Estado (redação)2813

Ciências da natureza499,28

Ciências humanas523,26

Linguagens489,98

Matemática536,2

ANO 2017 2016 2015 2014 2013 2012

Escola\Resultado Objetivas Redação Objetivas Redação Objetivas Redação Média Objetivas Redação Objetivas Redação

Etec Cerqueira César 512,18 490,32 518,56 486,86 518,4 522,76 499,23 500,4 442,5 não pontuou

EE Prof. José Leite Pinheiro não pontuou 501,43 512 493,83 498,16 489,27 503,83 517,86 499,8 518,6

EE Jardim Primavera não pontuou não pontuou 462,45 443,45 476,56 446,59 433,73 459,2 438,6

Denominação Aprendiz Paulista 2019
Análise

Aprendiz Paulista

Ano 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Nº de Alunos 0 15 23 29 17 12 7 11

Nº de Empresas 0 3 5 8 6 3 3 3

Fonte: Diretoria Acadêmica

Houve um decréscimo nos últimos anos na contratação de aprendizes em virtude do fechamento de vagas e oportunidades de empregos no município. Porém, tivemos 
empresas.

Empresas que contrataram Aprendizes:

- Alispec Ind. e Com. De Prod. Alimentícios*

- Citrosuco Ind e Com Ltda.

- Elias Dias Ramos & Cia. Ltda*

- Fazenda Sacramento

- Grand Corte Ind e Com Ltda

- Mococa S/A Produtos Alimentícios

- Proteíndus - Ind. E Com Ltda

- Wood Pack Ind E Com Ltda*



*Empresas com aprendizes contratados.

Denominação Empregabilidade
Análise

Empregabilidade

A maior parte dos empregos ocupados ou disponíveis nas cidades da microrregião de Cerqueira César concentra-se no ramo agropecuário. Algumas empresas do setor
qualificada em nível médio e/ou superior

Segmento do emprego \ Cidade
Águas de

Santa
Bárbara

Cerqueira
César Iaras Manduri

Total de empregos formais 1287 5008 1687 1808

Administração Pública, Defesa e
Seguridade Social - 828 832 317

Agricultura, Pecuária, Produção Florestal,
Pesca e Aquicultura 505 1415 682 681

Confecção de Artigos do Vestuário e
Acessórios - 42 - 145

Educação, Saúde Humana e Serviços
Sociais - 48 - 23

Fabricação de Bebidas - - - -

Fabricação de Produtos Alimentícios - 690 - 8

Fabricação de Produtos de Madeira - - - 69

Indústria 137 972 - 396

Atividades Administrativas e Serviços
Complementares - 195 - 4

Atividades Financeiras, de Seguros e
Serviços Relacionados - 41 - -

Atividades Profissionais, Científicas e
Técnicas - 55 - 21

Indústrias de Transformação 114 956 - 357

Alojamento e Alimentação 75 124 47 21

Outros Serviços 11 179 - 17

Serviços 482 1614 904 451

Fonte: SEADE 2013.

Denominação Remuneração Média da Região
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Remuneração Média da Região

Os maiores salários concentram-se na Administração Pública em virtude da região possuir diversos presídios, Fundação Casa, dentre outros órgãos públicos, que ofere
salários menores pelo fato de estarmos localizados numa das regiões mais pobres do estado, concentrando grande parte das oportunidades de emprego no setor promár

Setor \ Cidade \ Média Salarial
Águas de

Santa
Bárbara

Cerqueira
César Iaras Manduri



Serviços e Administração Pública 2.071 1.836 3.677 1.728

Indústria 1.859 1.769 2.233 1.221

Agropecuária, Extração Vegetal, Caça e Pesca 1.274 1.610 1.380 1.151

Comércio 1.052 1.497 1.132 1.099

Construção Civil 910 1.129 942 999

Fonte: FIEPE / RAIS 2013

Denominação Resultados Acadêmicos – 2018
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RESULTADOS ACADÊMICOS – 2018

Turma Aprovados Progressão
Parcial

RETIDOS POR

Desistências Trancamentos

TRANSFERÊNCIAS

%**

Rendimento Rendimento e
frequência Recebida Expedida

INTEGRAL

1ª Série DM-AGP 27 1 1 - 2 - - 5 77

1ª Série DN-ADM 28 3 - - 1 - - 3 80

2ª Série DF-AGP 23 - - - - - - 5 65

2ª Série DG-AGP 22 1 3 2 - - 3 62

3ª Série CX-AGP 28 - 1 - 2 - - 1 80

3ª Série CZ-AGP 10 - - - - - - 4 28

NOTURNO

1º DR Agroindústria 31 - - 1 3 - - - 88

2º DP Administração 25 - - 1 8 1 - - 71

2º DQ Agropecuária 27* - - - 4 - - - 77

2º DO Alimentos 28 - - - 2 3 - - 80

3º DJ Informática 17 - 1 - 1 - - - 48

3º DL Meio
Ambiente 19 - - 1 1 - - - 54

Fonte: Atas dos Conselhos Finais 2018

*Um aluno da turma 2º DQ - Agropecuária foi reclassificado pós-conselho.

**Percentual de aprovação do total de vagas (35).

Denominação IDEB 2017
Análise



A Etec Prefeito José Esteves, de Cerqueira César, participou do SAEB - Sistema de Avaliação da Educação Básica, promovido pelo Governo Federal, somente no ano 
pontos. Estiveram presentes 89,58% dos alunos. Considerando-se as escolas públicas municipais, foi o melhor resultado. De acordo com o Boletim de Desempenho, e
ao Nível Socioeconômico foi classificada no Grupo 3, sendo 1 o mais baixo e 6 o mais alto.

O Sistema de Avaliação da Educação Básica (Saeb) é composto por um conjunto de avaliações externas em larga escala que permitem ao Inep realizar um diagnóstico
estudante, fornecendo um indicativo sobre a qualidade do ensino ofertado.

Força

Denominação Ambiente agradável
Descrição
Todos reconhecem a escola, principalmente onde situam-se as salas de aula, jardins, refeitório e laboratórios, como um espaço bonito, bem cuidado, limpo e
organizado.

Denominação Bom clima organizacional
Descrição
Grande parte dos alunos, professores e funcionários consideram agradável o clima organizacional da escola, isto é, as relações interpessoais.

Denominação Cooperativa Escola
Descrição
Cooperativa Escola forte e atuante, que colabora muito com o desenvolvimento de projetos voltados aos setores produtivos, residência e convivência dos alunos,
com destaque para o aspecto pedagógico pela disseminação dos ideais cooperativistas bem como oportunidades de aprendizado prático.

Denominação Boa infraestrutura geral
Descrição
A escola possui boa infraestrutura geral, com destaque para os laboratórios de informática, quadra, refeitório, salas de aula informatizadas e com projetor
multimídia, além da biblioteca e sala de estudos.

Denominação Boa organização administrativa e pedagógica
Descrição
Evidenciados sobretudo pelo observatório escolar, os setores administrativo e pedagógico, incluindo biblioteca, possuem elevado índice de excelência, reconhecido
também pela comunidade escolar e extra-escolar.

Denominação Sistema de residência para alunos
Descrição
A escola possui 150 (cento e cinquenta) vagas para alunos de outros municípios que queiram estudar na escola, dispondo também de Cozinha Comunitária,
Lavanderia, Sala de Convivência e outros espaços para uso do aluno residente.

Denominação Qualificação dos docentes
Descrição
Há um grande número de docentes licenciados, com especialização, mestrado e doutorado, que ministram, em sua maioria, excelentes aulas sobretudo práticas.

Denominação Bons índices no SARESP, ENEM e IDEB
Descrição
Os alunos tem obtido melhores resultados nos exames promovidos pelo governo estadual e federal, sobretudo se comparados pelos índices obtidos em anos
anteriores bem como os das escolas públicas do município. No caso do SARESP 2018, o resultado foi ainda melhor se comparado com o de outra escolas agrícolas
do Centro Paula Souza.

Denominação Biblioteca Ativa
Descrição
A biblioteca da Unidade Escolar possui poucos livros para a parte técnica, porém estes são de livre acesso para os alunos. Apesar dessa deficiência, o ambiente é
muito valorizado pela comunidade escolar, sobretudo pela atuação das professoras responsáveis pelo projeto "Biblioteca Ativa", que desenvolvem diversas ações
para incentivar a leitura, desenvolver a escrita e promover a cultura de modo geral. Neste setor também atuam servidores designados, estagiários e voluntários, que
atendem com presteza em todos os períodos de funcionamento da escola.

Denominação Bons e tradicionais eventos
Descrição
Realização de excelentes eventos, já tradicionais e com a participação de toda a comunidade escolar, tais como Festa Junina, Dia de Campo, Feira Tecnológica e
Arte na Praça.

Denominação Boa alimentação
Descrição
Os alunos de todos os períodos reconhecem que a alimentação oferecida é excelente, tanto no período diurno oferecido pela Cozinha Terceirizada, quanto ao



noturno pela Prefeitura Municipal. Uma ressalva se dá apenas para o café da manhã e da tarde, que consideram poder ser possível melhorar.

Denominação Cultura de respeito e igualdade
Descrição
De acordo com vários segmentos, os conflitos são resolvidos na base do diálogo e com a promoção do tratamento igualitário, com respeito às diferenças individuais
e oportunidades para a participação de todos.

Denominação Atendimento aos alunos
Descrição
Mesmo sem um profissional responsável pela residência escola, há um bom atendimento realizado pela Orientadora Educacional e Cooperativa Escola. Também
nos cursos técnicos e integrados os coordenadores demonstram-se preocupados com o aprendizado e o desenvolvimento integral dos alunos. Em todas as ocasiões a
família é comunicada e convidada a participar da resolução dos problemas identificados.

Fraqueza

Denominação Estrutura de informática, incluindo servidores e switches, ruim e obsoleta
Descrição
Os servidores, switches e outros equipamentos para a administração da rede de computadores da escola são muito ruins e obsoletos, o que compromete a velocidade
de acesso e a segurança dos dados.

Denominação Alto índice de perda escolar
Descrição
A maioria dos cursos técnicos possui grande perda de alunos, sobretudo Informática, Administração, Agroindústria, Meio Ambiente e ETIM de Agropecuária.

Denominação Poucas oportunidades de lazer para os alunos residentes
Descrição
A escola oferece poucas opções para o lazer dos alunos residentes, que tem no período noturno apenas a quadra, o campo, a sala de convivência e a biblioteca.

Denominação Pouca segurança quanto ao acesso por estranhos
Descrição
A escola é totalmente aberta, sem grades, portões ou cercas, com poucas câmeras de segurança e apenas dois vigilantes para atender todos os ambientes.

Denominação Conexão de internet ruim
Descrição
A conexão de internet da escola é muito ruim, tanto WI-FI quanto por cabo, com diversos sites bloqueados que impossibilitam o desenvolvimento de diversas
atividades previstas no plano de curso.

Denominação Baixa frequência dos alunos no período noturno
Descrição
Os alunos do período noturno tem, em sua maioria, excesso de faltas que compromete o desenvolvimento de atividades e o aprendizado.

Denominação Professores com dificuldades em manter a disciplina
Descrição
Alguns professores apresentam dificuldades em manter a ordem e a disciplina em sala de aula, o que prejudica o aprendizado.

Denominação Poucos eventos organizados para a comunidade
Descrição
A escola proporciona poucos eventos abertos à comunidade escolar e poderia melhorar a organização, divulgação e, consequentemente, a participação.

Denominação Indisciplina dos alunos
Descrição
Há diversos alunos que apresentam indisciplina em sala de aula, utilizam-se palavras de baixo calão e tumultuam as atividades em sala ou fora dela. Também
muitos pais ou responsáveis não comparecem na escola, quanto chamados, dificultando a tomada de medidas que resolvam ou minimizem a questão.

Denominação Iluminação insuficiente nos ambientes comuns, passagens e setores técnicos
Descrição
Em virtude do tamanho da escola e a quantidade de ambientes espalhados, há uma carência de iluminação e proteção contra chuva nos acessos aos setores mais
distantes.

Denominação Desatualização tecnológica e de conteúdo no site da Etec



Descrição
O site da Etec encontra-se atualmente desativado, sendo uma excelente ferramenta que pode ser utilizada para a comunicação escolar.

Denominação Biblioteca sem a bibliografia indicada nos planos de curso
Descrição
Não existência de livros indicados nos planos de curso, mesmo após terem sido solicitados diversas vezes ao Centro Paula Souza.

Denominação Inadequação do laboratório de abate quanto a legislação
Descrição
O abate artesanal da escola, que encontra-se atualmente suspenso, não possui a devida documentação legal e adequação estrutural para funcionar.

Denominação Poucas ferramentas disponíveis para as aulas práticas
Descrição
Em virtude da quantidade de setores disponíveis na escola, as ferramentas são insuficientes para o desenvolvimento das aulas práticas, o que leva a necessidade de
melhorar a organização, o controle e aquisição dos itens faltantes.

Denominação Quantidade insuficientes de aulas práticas e visitas técnicas, bem como não diversificação das mesma
Descrição
Muitos alunos apontaram que as aulas deveriam ser mais práticas e utilizar-se de ambientes diferentes para serem realizadas, tais como setores técnicos,
laboratórios, visitas à empresas, etc. Contudo, há grande dificuldade para conseguir transporte para sair da escola.

Denominação Setores técnicos com problemas de infraestrutura e falta de equipamentos
Descrição
Diversos setores técnicos como Ovinocultura, Laboratório de Abate, Suinocultura, Cunicultura, tem deficiências graves quanto a infraestrutura física (piso, paredes,
telhados, janelas, portas) e equipamentos.

Denominação Alunos ingressantes com grandes lacunas de aprendizagem
Descrição
Os alunos tem apresentado grande dificuldade no aprendizado, sobretudo quanto aos conhecimentos prévios necessários.

Denominação Muitos alunos sem o devido cuidado com o patrimônio público
Descrição
Muitos alunos, sobretudo os ingressantes, demonstram pouca preocupação com a conservação do patrimônio público.

Denominação Proteção atmosférica inexistente
Descrição
Por estar situada em Zona Rural com grande incidência de descargas elétricas atmosféricas, a escola encontra-se muito vulnerável pela inexistência de para-raios e
outros dispositivos de segurança. Também há frequentes interrupções no fornecimento de energia nos dias de chuva forte, que comprometem o andamento das
atividades letivas e produtivas.

Denominação Falta de alguns equipamentos nos laboratórios
Descrição
Comparando-se os equipamentos existentes e os previstos no plano dos cursos, há uma grande necessidade de aquisições pelo Centro Paula Souza, o que inclui
também climatizadores.

Denominação Disciplinas transversais sem o devido direcionamento para o respectivo curso
Descrição
Alguns componentes curriculares como LTT e Aplicativos Informatizados deveriam ser direcionados ao respectivo curso, e trabalham conceitos genéricos sem
distinção entre eles.

Oportunidade

Denominação TCCs com a participação de empresas
Descrição
Os TCCs - Trabalho de Conclusão de Curso podem ser demonstrados com a participação de empresas e profissionais relacionados ao eixo tecnológico de cada
turma, sendo uma oportunidade de valorização da escola e dos técnicos aqui formados.

Denominação Possibilidade de estágio e atuação como aprendiz
Descrição
As empresas tem oferecido vagas de estágio e para Jovem Aprendiz, considerando os cursos oferecidos pela escola, sendo muito valorizados pelos alunos.



Denominação Reconhecimento da escola
Descrição
Melhoria no reconhecimento da Etec pela comunidade como uma instituição séria e de boa qualidade, sobretudo após contínuos bons resultados no ENEM e
SARESP, comparados às outras escolas públicas do município. Esse reconhecimento também se reflete na valorização do que é produzido nos setores técnicos,
como ovos, leite e derivados.

Denominação Valorização do agronegócio
Descrição
Em virtude das campanhas promovidas pelos meios de comunicação, tais como "Agro é Pop", o setor tem sido mais valorizado pela população, cujas pessoas estão
voltando a enxergar no setor uma excelente oportunidade de emprego e melhoria de renda, sobretudo com a utilização de tecnologia no campo.

Denominação Valorização dos produtos da escola
Descrição
Os produtos da escola são reconhecidos como de excelente qualidade, sendo de fácil aceitação no mercado.

Denominação Parcerias com outras instituições de ensino
Descrição
Algumas faculdades da região tem buscado a escola para realização de ações conjuntas, sobretudo voltadas ao desenvolvimento de pesquisas científicas.

Ameaça

Denominação Ampla concorrência
Descrição
Na região há uma ampla oferta de cursos técnicos e de graduação, presenciais e a distância, gratuitos ou de baixo custo, que tem concorrido com nossa escola pelos
alunos em potencial.

Denominação Fechamento de empresas
Descrição
Algumas empresas de Cerqueira César encerraram ou estão encerrando suas atividades, tais como Mococa, TGM, Brávia e Nestlé. Com isso, aumentou a taxa de
desemprego no município e região, com diminuição na oferta de oportunidades de estágio e contratação de Jovens Aprendizes.

Denominação Falta de transporte escolar para alunos de Cerqueira César
Descrição
A partir do 2º semestre de 2019 a Prefeitura Municipal de Cerqueira César não irá mais oferecer o transporte escolar para alunos do município que frequentam a
Etec nos períodos diurno e noturno, tanto da zona rural quanto urbana.

Denominação Crise econômica
Descrição
A crise econômica que assola o Brasil desde 2014 tem comprometido os investimentos em atualização tecnológica, ampliações e reformas, além de aumentado o
desemprego.

Denominação Diminuição na oferta de vagas para aprendizes e estagiários
Descrição
A quantidade de vagas ofertadas para aprendizes e estagiários tem diminuído nos últimos anos, talvez pelo fechamento de grandes empresas e crise econômica.

Prioridade

Denominação Organizar os laboratórios e setores técnicos
Descrição
Os setores técnicos da escola precisam de um grande investimento estrutural para tornarem-se adequados ao Plano de Curso. Contudo, algumas ações como
descarte de inservíveis, realocação de equipamentos bem como pequenos reparos são possíveis e necessários de serem realizados, a fim de melhorar e ampliar sua
utilização e o aprendizado dos alunos.

Denominação Melhorar a comunicação interna e externa
Descrição
Muitos projetos e eventos são realizados na escola, porém há potencial de ampliar a divulgação interna e externa. Essa divulgação pode levar a maior demanda nos
Vestibulinhos, melhoria da imagem da escola perante a comunidade escolar e extraescolar. Portanto, uma boa gestão das informações geradas e gerenciadas na
escola pode tornar mais eficiente o processo de tomada de decisão, mais eficazes os resultados e mais efetivo o seu impacto. Canais como redes sociais, websites,
sistemas de gerenciamento são ótimas ferramentas e precisam ser corretamente implementadas.



Denominação Melhorar a infraestrutura de segurança e meio ambiente
Descrição
Por tratar-se de uma escola agrícola localizada em zona rural, com diversas máquinas e equipamentos de risco, que conta com um sistema de residência de alunos e
criação de animais, há várias questões ambientais e de segurança que precisam ser melhor analisadas para imediata implementação de ações que garantam a
segurança de seus usuários bem como a proteção do meio ambiente.

Denominação Providenciar a documentação faltante da escola para seu funcionamento dentro das normas legais
Descrição
Regularizar a questão do abate na escola, prevista nos Planos de Curso, bem como providenciar a celebração do Convênio da Cooperativa Escola com o Centro
Paula Souza e todos os documentos relacionados.

Denominação Melhorar as condições de permanência de alunos, professores e servidores
Descrição
Nossa escola está distante 7 km da cidade, conta atualmente com 70 alunos residentes e mais de 100 alunos que estudam em período integral, chegando as 7h00 e
indo embora somente as 17h00. Diversos professores e servidores vêm de outras cidades vizinhas, como Avaré, Manduri, Pirajú, entre outras, ministrando aulas até
mesmo nos 3 períodos de funcionamento. Portanto, é fundamental que hajam espaços para descanso, lazer, esportes, higiene, preparação de alimentos, que sejam
suficientes para cada segmento da comunidade escolar.

Denominação Aumentar a procura pelos cursos técnicos modulares e integrados
Descrição
A maioria dos cursos ofertados no Vestibulinho tem demanda média de 2 candidatos por vaga, variando pouco para mais ou para menos. Aumentar essa demanda
leva a formação de turmas com menor perda escolar, menos suscetíveis a evasão.

Denominação Reduzir a perda escolar nos cursos com evasão acima de 15%
Descrição
Meta definida pela CETEC para os projetos de Coordenação Pedagógica e Orientação Educacional, que visam fortalecer os cursos e diminuir a perda escolar, sendo
uma das prioridades da escola para 2019.

Objetivo

Considerando as situações problemas e as prioridades definidas, a Etec Prefeito José Esteves tem como objetivos para o ano de 2019:

- Envolver alunos no desenvolvimento de projetos locais, contextualizando o aprendizado;

- Auxiliar os estudantes para melhorar o desempenho escolar;

- Adequar o Laboratório de Abate;

- Celebrar convênio da Cooperativa Escola com o Centro Paula Souza;

- Dar correta destinação ao material/equipamento inservível e obsoleto;

- Organizar e manter organizado os departamentos e setores da escola;

- Garantir a segurança das pessoas na utilização de equipamentos e ambientes;

- Promover a divulgação contínua de eventos da escola;

- Intensificar a divulgação nos períodos de Vestibulinho;

- Criar condições para tornar a escola referência em algumas atividades;

- Adaptar ambientes para a permanência com qualidade de alunos, servidores e professores;

- Criar oportunidades de participação para a comunidade escolar nas decisões e ações da escola;

- Organizar os arquivos físicos e digitais da escola;

- Promover a utilização plena dos sistemas implementados e buscar novos softwares para setores ainda não informatizados;

- Melhorar a apresentação da Feira da Lua, garantindo produtos de qualidade com variedade.

Meta

Denominação 2023 - Informatizar os principais departamentos da escola até 2023
Duração
(anos) 4

Descrição
Através da criação de sistemas ou utilização de sistemas já prontos, informatizar a Secretaria Acadêmica, a Cooperativa Escola, o Almoxarifado, a Biblioteca e a
Diretoria Administrativa, bem como remodelar o site da escola, até o final de 2023.

Denominação 2021 - Atingir demanda de pelo menos 2 candidatos por vaga em todos os cursos oferecidos pela escola, no ano de 2021
Duração 2



(anos)
Descrição
Cada curso, independente do período de funcionamento, deverá; apresentar demanda superior a 2 candidatos por vaga, bem como índice de comparecimento
superior a 1,5 candidatos por vaga, tanto no primeiro quanto no segundo semestre de 2021.

Denominação 2020 - Com base no observatório escolar, atingir 80% dos itens previstos para segurança nos setores técnicos, até o final de 2020.
Duração
(anos) 3

Descrição
Para que as aulas práticas possam ser desenvolvidas satisfatoriamente, inclusive no período noturno, implementar ações até o final de 2020 para iluminar todos os
setores técnicos: horta, suinocultura, bovinocultura, aviário, cunicultura, ovinocultura e área de experimentos. Além da iluminação, atender o que prevê o
Observatório Escolar nas questões de segurança, atingindo pelo menos 80% dos itens lá previstos.

Denominação 2019 - Reduzir em 50% a perda escolar dos cursos de Técnico em Meio Ambiente e ETIM de Agropecuária, no ano de 2019
Duração
(anos) 1

Descrição
Os cursos de Meio Ambiente e ETIM Agropecuária apresentam perdas de alunos acima de 15%, cujo resultado no final de 2019 deverá ser melhor em 50%
comparado com o de 2018.

Denominação 2022 - Adaptar espaços para a convivência e bem-estar de alunos e servidores, até o final de 2022.
Duração
(anos) 5

Descrição
Até o final de 2022, com recursos próprios (APM, CEACC, Adiantamento), adaptar espaços para: - convivência dos alunos, com jogos, televisão, mesas e cadeiras;
- cozinha comunitária dos alunos; - cozinha comunitária dos servidores docentes e administrativos; - quarto com banheiro e chuveiro para docentes e
administrativos;

Projetos

Denominação AUMENTADO A DEMANDA DO VESTIBULINHO
Responsável(eis) Ronaldo Alves da Silva, Sandro Medroni, Thaigo Rodrigues
Início 2017-04-01
Fim 2019-12-31
Descrição

RESUMO

A escola vem conseguindo melhorar a demanda do Vestibulinho nos últimos anos, sobretudo em virtude da exigência do Centro Paula Souza de ter, no mínimo, 1,5
candidatos por vaga para ter a turma autorizada. Também uma baixa demanda pode ocasionar em bloqueio do curso, o que pode desestruturar o planejamento feito
a longo prazo. Por isso, diversas ações coordenadas devem ser feitas de maneira permanente e intensificadas no período de inscrição do Vestibulinho.

OBJETIVOS

- Identificar a origem dos alunos que foram matriculados na escola nos últimos anos;

- Identificar os municípios em potencial com baixa quantidade de alunos matriculados na escola e que não sejam atendidos por outras escolas com os mesmos
cursos que a Etec;

- Promover e participar de eventos na comunidade;

- Desenvolver material de divulgação permanente, tais como banners, vídeos institucionais, etc.

JUSTIFICATIVA

Garantir a formação e a continuidade dos cursos oferecidos pela escola, bem como proporcionar uma melhor seleção e preenchimento das vagas.

METODOLOGIA

Através da análise de informações fornecidas pela Secretaria Acadêmica, realizar reuniões para definir estratégias de divulgação em localidades com potencial para
envio de alunos.

Contratar empresas especializadas na elaboração de material de marketing institucional.

Na época de divulgação do Vestibulinho, criar uma comissão com alunos, professore se funcionários visando recrutar pessoas, diversificar as formas de atuação e
avaliar os resultados, promovendo pareceres e dando sugestões.

RESULTADOS ESPERADOS

- Material de divulgação em banner, vídeo e folders;

- Planilha contendo localidades para realizar divulgação presencial, em rádio ou jornal;

- No mínimo 2 candidatos por vaga em todos os cursos oferecidos pela escola.



Denominação CIPA LEGAL X CIPA DIDÁTICA
Responsável(eis) Sandro Medroni, José Ricardo Braga de Almeida, Jorge Alves de Oliveira Junior
Início 2018-02-01
Fim 2020-12-31
Descrição

RESUMO

Apesar da obrigatoriedade de instalação e funcionamento da CIPA nas unidades escolares e do apoio dado pelo Centro Paula Souza nas questões burocráticas,
muitas questões relacionadas à segurança são de grande importância e tem caráter diferenciado nas escolas agrícolas. Este projeto visa proporcionar a participação
de outros professores, alunos e funcionários junto à CIPA legalmente constituída, de maneira que os mesmos auxiliem na identificação de demandas e colaborem na
implementação de soluções.

OBJETIVOS

- Proporcionar a participação da comunidade escolar nas reuniões da CIPA;

- Identificar os pontos críticos, com base no observatório escolar, definindo prioridades e implementando soluções.

JUSTIFICATIVA

Proporcionar um ambiente seguro para o desenvolvimento das atividades dos funcionários e professores, sobretudo nas aulas práticas, além de oferecer a
oportunidade de participação e gestão democrática das decisões.

METODOLOGIA

- Reuniões mensais com o presidente da CIPA e professores, funcionários e alunos.

- Integração desses alunos quando da realização do Observatório Escolar.

- Definição de prioridades para desenvolvimento de ações conjuntas com a Cooperativa Escola e a Diretoria Administrativa.

RESULTADOS ESPERADOS

- Mapas de risco nos ambientes

- Pelo menos 8 reuniões durante o ano;

- Ambientes seguros e de acordo com o que prevê o observatório escolar.

Denominação ESCRITA E INTERPRETAÇÃO DE TEXTOS
Responsável(eis) Rojane Lima Pires
Início 2018-04-01
Fim 2019-12-31
Descrição

RESUMO

Muitos alunos ingressam na Etec Prefeito José Esteves e trazem consigo grande defasagem relacionada à escrita e interpretação de textos, além de vocabulário
pobre, o que dificulta o desenvolvimento de competências técnicas e outras, sobretudo nas primeiras séries do Ensino Técnico Integrado ao Médio.

OBJETIVOS

- diminuir os erros ortográficos nas produções de texto, bem como melhorar a interpretação de textos e a escrita.

JUSTIFICATIVA

Além de indicar bom raciocínio e domínio de quaisquer que sejam os temas tratados, escrever bem também é uma ótima forma de demonstrar sua capacidade de
compreensão, de articulação de ideias e, claro, de uso adequado da língua portuguesa.

A interpretação textual permite a compreensão de todo e qualquer texto ou discurso e se amplia no entendimento da sua essência e ideia principal. Trata-se de uma
competência imprescindível no mercado de trabalho e nos estudos.

METODOLOGIA

Todos os cursos e professores irão trabalhar com textos diversos, pesquisas, gráficos, relatórios, infográficos, resumos, resenhas, sínteses e outros, dentro de sua
área e da realidade de cada turma.

RESULTADO ESPERADO

- Melhorar de 5% a 10% o resultado em Linguagens e Códigos no SARESP.

Denominação PROMOVENDO O BEM ESTAR
Responsável(eis) Sandro Medroni, Erica de Paula, Jamil Simplicio Pinto
Início 2018-02-01
Fim 2020-12-31
Descrição

RESUMO

A Etec Prefeito José Esteves localiza-se a 6 km da cidade de Cerqueira César. Muitos alunos chegam no início da manhã e só vão embora no final da tarde. Outros
alunos ficam mais tempo, ocupando uma vaga na residência mantida pela Cooperativa Escola, de 2ª a 6ª feira, uma vez que são oriundos de cidades mais distantes.



Também muitos professores e funcionários fazem na Etec seu horário de almoço, jantar ou intervalos, uma vez não ser viável retornarem para suas casas.

Pensando nessa realidade, o presente projeto pretende proporcionar aos integrantes da comunidade escolar, espaços para convivência, lazer e bem-estar, com um
mínimo de qualidade e privacidade, sem que seja necessário grande investimento por parte da escola.

Objetivos Gerais

Adaptar ambientes já existentes na escola para que os mesmos possam servir aos alunos, professores e funcionários, enquanto estiverem em períodos de intervalo.

Objetivos Específicos

- Adaptar a sala anexa à sala de aula 3 para que a mesma possa receber professores e funcionários nos horários de intervalo, com condições para que os mesmos
preparem suas refeições ou descansem.

- Adaptar a sala da atual cantina escolar para que a mesma sirva de cozinha comunitária, com foco no uso pelos alunos residentes e não residentes.

- Reativar a sala de convivência, promovendo reformas e adquirindo equipamentos para a boa convivência e lazer dos residentes, professores e funcionários.

- Adaptar um apartamento do sistema de residência para que os professores e funcionários possam utilizar para descanso e banho.

METODOLOGIA

A Cooperativa Escola, juntamente com a Diretoria Administrativa irá providenciar as reformas e adaptações de ambientes disponíveis para que possam servir aos
propósitos planejados. As aquisições de equipamentos serão realizadas após campanha com alunos ou com recursos da CEACC.

Serão realizadas reuniões com os diversos segmentos visando definir regras de uso desses ambientes e garantir a sua eficiente gestão.

RESULTADOS ESPERADOS

- Cozinha comunitária disponível para alunos, equipada com fogão, geladeira e micro-ondas;

- Sala de convivência com jogos, televisor e mesas;

- Cozinha privativa para uso dos funcionários e professores, com espaço para realizar as refeições;

- Quarto com cama e chuveiro para uso de professores que ficam muito tempo na escola;

Denominação INFORMATIZAÇÃO TOTAL
Responsável(eis) Ronaldo Alves da Silva
Início 2018-02-01
Fim 2021-12-31
Descrição

RESUMO

Um dos importantes problemas em qualquer organização é a comunicação ineficiente. Mesmo em uma escola, fazer com que todos tenham conhecimento dos
direitos, deveres, prazos, comunicados, é um desafio. A informática traz ferramentas que minimizam os ruídos e fazr com que as informações circulem com
agilidade e qualidade. Portanto, informatizar todos os departamentos da escola é uma boa alternativa.

OBJETIVOS

- Identificar os setores e departamentos que trabalham com um bom volume de informações;

- Levantar ferramentas informáticas que possam ser implementadas nesses setores;

- Desenvolver, em conjunto com o curso de Técnico em Informática, softwares para atendimento aos setores onde não existem soluções prontas ou, se as mesmas
forem muito caras;

- Implantar as ferramentas e treinar os usuários.

JUSTIFICATIVA

A informatização de todos os setores visa tornar eficiente a gestão das informações, armazenando de forma segura e disponibilizando as mesmas de maneira ágil e
confiável. Também produzir relatórios para auxiliar do planejamento estratégico, bem como maximizar o tempo dos colaboradores.

METODOLOGIA

Cada responsável por um setor, em conjunto com os profissionais de informática da escola, deve buscar soluções informatizadas para implantação.

Em conjunto com a equipe gestora, apresentar cronograma de ações para a comunidade escolar, que deve avaliar a viabilidade e as condições técnicas e financeiras.
Sendo aprovado, será designado um responsável para implementar a ferramenta e dar suporte aos demais envolvidos.

Setores já informatizados:

- Biblioteca: Software Biblioteca Fácil – Responsável Ronaldo

- Secretaria Acadêmica: Software SIGA (em implantação) – Responsável José Ricardo

- Ferramentaria: em desenvolvimento pelos alunos de Técnico em Informática – Responsável: Satyro

- Quitanda e Cantina: Software GEP – Responsável Edson e Papin

- Agendamento de Recursos: Software GEPE – Responsável Ronaldo

- Cooperativa Escola: Software BEMTEVI – Responsável Ronaldo

- Diretoria Administrativa – Software SigRH / Software GRP– Responsável Thiago



RESULTADOS ESPERADOS

- Otimização do tempo dos envolvidos;

- Controles mais apurados sobre as ações de cada departamento ou setor;

- Histórico do fluxo das informações;

- Melhor acesso a documentos importantes;

- Maior transparência nos processos;


