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O Plano Plurianual da Escola Técnica Estadual de São Paulo - ETESP - foi elaborado com o 

auxílio e orientações da equipe da Supervisão Educacional – Noroeste, de acordo com o modelo 

proposto pela Coordenadoria do Ensino Médio e Técnico e baseado no Regimento Comum das 

Escolas Técnicas do Centro Paula Souza. 

 

Este Plano deixa explícito o Projeto Político Pedagógico que orienta o desenvolvimento do 

trabalho pedagógico e administrativo da Escola, sinalizando o caminho a ser percorrido e aonde 

se chegará. Com esse planejamento, tem-se a intencionalidade de orientar o funcionamento e a 

organização da escola para conquistar a Educação almejada de acordo com o contexto no qual 

está inserida. 

 

A elaboração do Plano Plurianual e do Projeto Político Pedagógico foi realizada por uma equipe 

composta por representantes dos diferentes segmentos da comunidade etespiana, sob a 

coordenação do Diretor - Professor Negipe Valbão Junior, do Diretor - Professor Rafael Nobre 

Orsi e da Coordenadora Pedagógica - Professora Juliana Lima Rubert Peris. Após a realização 

de reuniões para tratar do planejamento escolar, foram sistematizados os objetivos, metas e 

ações com base nos fundamentos do planejamento estratégico e do planejamento participativo. 

 

Este Plano Plurianual permanecerá disponível para que toda a comunidade possa conhecê-lo e 

possa sugerir novas propostas de acordo com as demandas de seus atores e com as condições 

concretas existentes na Escola. 
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PROJETO POLÍTICO PEDAGÓGICO 

 

1. ASPECTOS LEGAIS 

O Projeto Político Pedagógico da ETEC de São Paulo está em consonância com os princípios 

da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional - LDB de 1996, que estabelece, no artigo 12, 

que "os estabelecimentos de ensino, respeitadas as normas comuns e as do seu sistema de 

ensino, terão a incumbência de: elaborar e executar sua proposta pedagógica". Além disso, esse 

Projeto reitera os princípios fundamentais da educação nacional previstos na LDB: 

I - igualdade de condições para o acesso e permanência na escola; 

II - liberdade de aprender, ensinar, pesquisar e divulgar a cultura, o pensamento, a arte e o saber; 

III - pluralismo de ideias e de concepções pedagógicas; 

IV - respeito à liberdade e apreço à tolerância; 

V - coexistência de instituições públicas e privadas de ensino; 

VI - gratuidade do ensino público em estabelecimentos oficiais; 

VII - valorização do profissional da educação escolar; 

VIII - gestão democrática do ensino público, na forma desta Lei e da legislação dos sistemas de 

ensino; 

IX - garantia de padrão de qualidade; 

X - valorização da experiência extraescolar; 

XI - vinculação entre a educação escolar, o trabalho e as práticas sociais; 

XII - consideração com a diversidade étnico-racial. 

   

2. APRESENTAÇÃO DA ESCOLA 

  

  

  

 

 

 

 

A Escola Técnica Estadual de São Paulo - ETESP - iniciou suas atividades educativas em 28 de 

março de 1988. Foi idealizada, primeiramente, com o objetivo de ocupar os espaços ociosos da 



  

FATEC-SP nos períodos da manhã e da tarde. Os primeiros cursos oferecidos foram Ensino 

Médio integrado ao Técnico em Edificações, Processamento de Dados e Eletrônica. 

A ETESP localiza-se no bairro do Bom Retiro, região central da capital de São Paulo. Esse bairro 

tornou-se conhecido principalmente por possuir um grande número de indústrias e de comércios 

de vestuário da área central da cidade. A localização da escola e a facilidade de acesso, 

principalmente por meio do transporte coletivo, constituem fatores importantes e são 

considerados diferenciais. 

Situada em uma das principais avenidas do centro da cidade de São Paulo, ao lado da estação 

Metrô Tiradentes e próxima à Estação da Luz, a Escola tem uma clientela escolar proveniente 

de todas as regiões da capital e de vários municípios da Grande São Paulo. 

Próximo à Escola encontram-se vários centros culturais e patrimônios históricos de São Paulo 

como a Pinacoteca, Sala São Paulo, Museu de Arte Sacra, Arquivo Histórico do Estado de São 

Paulo etc. e esses locais são frequentemente utilizados para as visitas técnicas dos cursos. 

É importante destacar que a ETESP é uma escola que prioriza um ensino de qualidade e o seu 

sucesso é resultado do trabalho coletivo desenvolvido por pais, professores, funcionários, alunos 

e pela equipe de direção ao longo dos 32 anos de sua história.   

Um dos indicadores da qualidade da nossa escola tem sido revelado nos resultados da avaliação 

de nossos alunos no Exame Nacional do Ensino Médio - ENEM e nos vestibulares de 

universidades públicas. 

No entanto, percebemos que o aumento do número de escolas técnicas (públicas e privadas) 

tem crescido bastante, o que vem comprometendo a demanda pelas vagas dos cursos oferecidos 

pela ETESP. 

O Instituto Federal de São Paulo também fica a poucos quilômetros da ETESP e, por se tratar 

de um centro de excelência na educação pública no país, oferece cursos técnicos e integrados 

similares aos do Centro Paula Souza com uma boa infraestrutura didático-pedagógica. 

Além disso, é expressivo o número de instituições de Ensino Superior na cidade, com 

uma grande diversidade de cursos tecnológicos que atendem a várias camadas sociais e com 

preços e condições acessíveis. Não há como negar que o ensino superior é ainda a titulação 

mais requisitada quando se trata de status e ocupação de cargos mais elevados no mundo 

corporativo. 

A Escola também mantém parcerias com instituições e empresas, visando aumentar as 

possibilidades dos alunos realizarem estágios durante o curso ou de conseguirem um emprego 

na sua área de formação. Além disso, participa do Aprendiz Paulista, programa de aprendizagem 

voltado para alunos do Centro Paula Souza com idade entre 14 e 24 anos. 



  

A ETEC de São Paulo ainda possui uma Classe Descentralizada no CEU Butantã, localizada no 

bairro do Butantã. Atualmente, os cursos oferecidos nessa classe são: Administração e Recursos 

Humanos.  

Podemos dizer que a ETESP é o resultado de amor à educação e virou símbolo de produção de 

conhecimento intelectual e de boas relações interpessoais. 

  

3. DIRETRIZES DO PROCESSO DE ENSINO E DE APRENDIZAGEM  

O Projeto Político Pedagógico da ETESP é fruto do trabalho coletivo de sua comunidade escolar, 

refletindo os objetivos e os princípios filosóficos de seus atores sociais: alunos, professores, pais, 

funcionários e equipe de direção. 

Todo o trabalho pedagógico desenvolvido baseia-se na construção de uma escola pública de 

qualidade, que garanta aos educandos uma formação que lhes proporcionem competências, 

habilidades e bases tecnológicas/científicas relacionadas ao mundo científico e do trabalho, à 

prática social e ao efetivo exercício da cidadania. 

Para isso, o Projeto Político Pedagógico foi delineado visando garantir: 

1) os princípios de liberdade, responsabilidade e de solidariedade humana como fatores 

elementares para a sociedade democrática; 

2) a liberdade de aprender, ensinar, pesquisar e divulgar a cultura, o pensamento, a arte e o 

saber; 

3) a ética, o pluralismo de ideias e de concepções pedagógicas; 

4) o apreço à tolerância e combate a quaisquer formas de discriminação; 

5) a valorização do profissional da educação escolar; 

6) a valorização das ideias e da experiência extraescolar dos seus educandos.  

Durante o processo de execução de nossa Proposta Pedagógica serão considerados como 

fatores cruciais para a qualidade da educação oferecida aos nossos educandos:  

1) o ensino por competências com foco no desenvolvimento articulado dos conhecimentos, 

habilidades, bases tecnológicas/científicas, valores e atitudes; 

2) a valorização das competências socioemocionais; 

3) a Coordenação Pedagógica desempenhando o papel de formadora, orientadora do trabalho 

coletivo e elo entre as pessoas, o projeto político–pedagógico e o currículo; 

4) o Atendimento Educacional como apoio aos processos de aprendizagem e, principalmente, à 

inclusão de alunos com necessidades educativas especiais; 



  

5) o estímulo à pesquisa, a apropriação e a produção de conhecimentos necessários à 

compreensão e intervenção na realidade social; 

6) a interação entre educador e educando como um dos elementos fundamentais do processo 

de ensino e de aprendizagem; 

7)  o trabalho em equipe e a interação do grupo como facilitadores da produção de 

conhecimentos e do espírito de coletividade; 

8)   o estímulo constante à leitura de livros e de outros materiais didáticos como fonte inesgotável 

do saber e da reflexão; 

9)  o incentivo ao desenvolvimento do espírito empreendedor; 

10) o despertar da construção da consciência dos direitos de cidadania, das ações solidárias e 

da preservação ambiental; 

11) a constante formação docente e técnico-administrativa como fator imprescindível para a ação 

educativa; 

12) a avaliação contínua do educando como forma de rever métodos e procedimentos no 

processo de ensino e de aprendizagem; 

13) a avaliação formativa do trabalho desenvolvido pelo corpo docente, técnico-administrativo e 

equipe de direção; 

14) o enriquecimento do currículo, por meio de práticas e ações educativas, que atendam às 

novas demandas educacionais; 

15) o uso de novas Tecnologias da Informação e Comunicação; 

16)  o fortalecimento das instituições auxiliares e colegiados; 

17)  a intensificação da integração Escola - Comunidade - Empresas.  

  

4. VALORES E PRINCÍPIOS 

As temáticas sobre os valores e a ética transcendem o processo educativo em suas mais 

diferentes instâncias e devem ser problematizados no espaço escolar e reconhecidos como 

princípios a serem incorporados por educadores e educandos dentro de sala de aula e fora dela. 

A ética e os valores devem nortear todo o trabalho administrativo e pedagógico desenvolvido na 

Escola. Desde o início de suas atividades, em 28/03/1988, a ETESP semeou valores 

imprescindíveis a uma convivência social baseada na ética, nos laços de solidariedade, 

no compromisso com o outro, no respeito pelo individual e pelo coletivo, na transparência, 

na equidade, na liberdade de expressão, no estímulo à reflexão, na valorização do ser humano, 



  

na valorização dos demais seres vivos, na defesa da sustentabilidade do planeta e na defesa 

da democracia como um valor fundamental para o desenvolvimento social.  

É importante resgatar o sujeito ético para que seja possível superar as contradições e conflitos 

existentes na sociedade. O sujeito ético é participativo, avalia as consequências de seus atos, 

age com senso de justiça, respeita e pondera antes de tomar decisões. 

  

5. A EDUCAÇÃO E OS PRINCÍPIOS PEDAGÓGICOS  

A ETEC de São Paulo é considerada pela comunidade escolar um espaço onde a liberdade 

tornar-se um valor imprescindível na produção do conhecimento. Somente um ambiente de 

liberdade pode propiciar a inspiração, a criatividade e a reflexão crítica, que são elementos 

importantes no processo de construção dos saberes. 

Neste sentido, o Projeto Político Pedagógico da ETESP é direcionado por meio de alguns 

princípios pedagógicos: 

• constituir a escola como um espaço de difusão e práticas democráticas - o ensino deve 

estar voltado para a interação conhecimento-realidade social. Como parte integrante do 

todo social, ela deve promover ações direcionadas à transformação da sociedade; 

• valorizar os conhecimentos, experiências e as diferenças culturais de seus educandos - 

o respeito a sua individualidade é um dos princípios pedagógicos fundamentais da 

Escola. Ele é o centro dinâmico de todo o trabalho administrativo e pedagógico; 

• focar na aprendizagem por competência - por meio deste método, pretende-se verificar 

as competências globais adquiridas durante o processo de aprendizagem, evidenciando 

a capacidade do indivíduo de mobilizar e articular, com autonomia, postura crítica e ética, 

seus recursos subjetivos, bem como os atributos constituídos ao longo do processo de 

ensino e de aprendizagem - conhecimentos, destrezas, qualidades pessoais e valores - 

a que se recorre no enfrentamento de determinadas situações concretas. A ETEC de São 

Paulo incentiva o trabalho orientado por práticas de ensino direcionadas ao desempenho 

profissional, por meio de projetos desenvolvidos, normalmente, desde o início do curso, 

com variação do grau de complexidade. Outra prática de ensino utilizada na Unidade é o 

desenvolvimento do Trabalho de Conclusão de Curso (TCC) para os cursos técnicos e 

integrados. Por meio do TCC, observa-se se as competências e habilidades exigidas 

pelas habilitações foram, ou não, alcançadas; 

• valorizar as competências socioemocionais - durante o processo de ensino e de 

aprendizagem, a valorização das competências socioemocionais também é um fator 

importante. Muitas empresas buscam profissionais que tenham capacidade de aprender 



  

a controlar conscientemente as emoções, alcançar metas, demonstrar afeto, estabelecer 

relações sociais e tomar decisões de maneira responsável. 

• repensar a ação pedagógica e refletir sobre a práxis educativa diante das mudanças 

impostas pelas atuais condições econômicas, sociais e culturais. É preciso rever 

procedimentos metodológicos e didáticos visando assegurar o sucesso no processo de 

ensino e de aprendizagem; 

• usar novas tecnologias - reconstrução de práticas no que se refere à inserção das novas 

tecnologias da informação e comunicação no processo educacional, que já se encontram 

implementadas nos mais diferentes setores produtivos e na vida cotidiana dos próprios 

educandos; 

• estimular o desenvolvimento da Pedagogia de Projetos - ela propicia o desenvolvimento 

do espírito de equipe e da autodisciplina, o respeito diante da diversidade de 

pensamentos e vivências, a prática interdisciplinar e a interação da teoria com a 

prática.  Os trabalhos inter e pluridisciplinares fazem parte do desenvolvimento dos 

projetos e devem ser pensados à luz de novas pesquisas e colocados constantemente 

em debate para que uma relação dialética seja constantemente produzida; 

• incentivar a participação e a apresentação de trabalhos dos alunos em concursos, 

congressos, seminários, feiras técnicas e outras mostras de trabalhos - é de fundamental 

importância para a formação da cultura acadêmico-científica. Essas oportunidades 

contribuem para que os jovens possam desenvolver o espírito empreendedor, além de 

socializar projetos de pesquisa, produções culturais, serviços e experiências. 

• cumprir o calendário escolar - para assegurar a uniformidade necessária dos cursos 

técnicos, ensino médio e integrado, a organização do calendário da Unidade obedece 

aos subsídios para a elaboração do Calendário Escolar, documento enviado pelo Grupo 

de Supervisão Educacional do Centro Paula Souza. 

  

 6. O EDUCADOR ETESPIANO 

Os docentes da ETESP submetem-se a um concurso público ou processo seletivo, com 

avaliação escrita e didática. O concurso público destina-se ao preenchimento de emprego(s) 

público(s) permanente(s) para admissão na carreira de docente das ETECs e o Processo 

Seletivo tem como objetivo a formação de cadastro para contratação temporária de excepcional 

interesse público. 

Os docentes do ensino técnico aliam a formação acadêmica ao conhecimento e experiência no 

mercado de trabalho, aspecto relevante no ensino e aprendizagem dos jovens e adultos que 

procuram a escola objetivando conseguir qualificação profissional específica. 



  

  

7. O EDUCANDO ETESPIANO 

A Escola Técnica Estadual de São Paulo tem uma clientela bastante heterogênea, apresentando 

características diferenciadas de um curso para outro. 

Nos cursos técnicos, a maioria dos alunos é proveniente de escolas públicas, o que significa que 

a Escola cumpre um papel importante na promoção de uma educação que atende às diferentes 

camadas sociais, principalmente, as classes menos favorecidas da sociedade. 

Essa educação proporciona aos alunos oportunidades de construir sua própria trajetória 

educacional e profissional, além de prepará-los para o exercício da cidadania. 

No Integrado, uma parcela considerável dos alunos estudou integralmente ou a maior parte em 

escola particular. Estes alunos, selecionados pelo Vestibulinho, geralmente apresentam uma boa 

base de conhecimentos adquiridos durante sua vida escolar e conseguem dar continuidade aos 

estudos de maneira satisfatória. 

Nos cursos do período noturno da ETESP e na Classe Descentralizada - CEU Butantã, a maioria 

dos alunos é adulta e já possui o Ensino Médio completo. Estas pessoas possuem uma faixa 

etária que compreende de 18 anos a 60 anos ou mais. 

Em geral, o aluno que estuda no período noturno é mais velho, constitui família, trabalha durante 

o dia e possui uma experiência pessoal e profissional bastante rica, desde que devidamente 

aproveitada em sala de aula. Alguns destes pararam de estudar e retornam à sala de aula em 

virtude das pressões do mercado de trabalho. Outra característica destes alunos do período 

noturno é que possuem menos tempo para se dedicar aos estudos, no entanto, são exigentes, 

possuem uma experiência de vida que pode tornar a escola menos atrativa e, então, desistem 

com mais facilidade. 

A identificação do perfil dos alunos da ETESP é uma importante ferramenta de gestão, que 

influencia diretamente no planejamento pedagógico e administrativo. Por meio dele, é possível 

definir estratégias que possibilitem o atendimento das demandas educacionais e os recursos 

didáticos necessários para o bom desenvolvimento dos trabalhos docente e administrativo.  

  

8. MODALIDADES DE ENSINO OFERECIDAS 

A Etec de São Paulo oferece cursos de acordo com as expectativas da comunidade escolar e os 

cursos são escolhidos levando-se em consideração as necessidades da clientela escolar, as 

condições do mercado de trabalho, os recursos físicos e materiais instalados, a existência de 

quadro docente qualificado e a disponibilidade de recursos financeiros. 

  



  

 

ENSINO TÉCNICO INTEGRADO AO ENSINO MÉDIO 

Os Cursos Técnicos Integrados ao Ensino Médio são compostos de três séries anuais 

articuladas, com terminalidade correspondente às ocupações identificadas no mercado de 

trabalho. Ao completar as três séries, o aluno recebe o diploma de técnico que lhe dará o direito 

de exercer a habilitação profissional e de prosseguir os estudos no nível da educação superior. 

Para aperfeiçoar as práticas e atividades pedagógicas, o Ensino Técnico Integrado ao Médio 

contempla a formação geral e prioriza a formação para o trabalho. Um conjunto de ações 

integradas nos diferentes componentes curriculares possibilita criar oportunidades para que os 

discentes, apropriando-se das experiências vividas e conhecimentos construídos desenvolvam 

a habilidade de aprender a aprender sempre, base da autonomia. 

Na formação geral, os componentes curriculares utilizam-se de uma metodologia voltada ao 

desenvolvimento do pensamento crítico, solidário e criativo, por meio de atividades, palestras e 

projetos que promovam o debate e a constante reflexão, assim como aulas práticas em 

laboratório, de forma contextualizada e integrada do conhecimento. Os projetos interdisciplinares 

permitem romper fronteiras e ampliar a visão de mundo dos jovens. Além disso, são promovidas 

visitas técnicas como prática pedagógica sem perder o foco na sustentabilidade e preservação 

ambiental. 

A área de Linguagens, Códigos e suas Tecnologias organiza, todos os anos, visitas a museus e 

teatros como atividades que acrescentam, combinam e transformam as bases científicas 

abordadas. Além disso, os docentes propõem o uso de novas tecnologias como facilitadoras 

para o processo de ensino e de aprendizagem e, para a comunicação e expressão em geral. 

Essas atividades trazem um ganho significativo tanto no desempenho acadêmico como na 

formação global dos indivíduos. 

Vale destacar a participação dos alunos em diversas olimpíadas de conhecimento, como por 

exemplo, na OBMEP – Olimpíada Brasileira de Matemática das Escolas Públicas e na OBFEP - 

Olimpíada de Física das Escolas Públicas. 

Os alunos dos ETIMs ainda organizam um evento esportivo. Os jogos interclasses promovem a 

integração das turmas e a possibilidade de aproximar os jovens da prática esportiva. Nestes 

casos, a competição entre as turmas é composta por momentos de prazer, socialização, 

aceitação, superação e cooperação, intermediadas pelos professores que acompanham a 

organização do evento e as partidas de jogos. 

Quanto aos componentes curriculares de formação técnica, os cursos têm como prioridade 

desenvolver o conhecimento para a formação profissional, mas também a sensibilização em 

relação aos problemas ambientais, propiciando aos alunos aulas práticas referentes aos 

conhecimentos adquiridos por meio de ensaios laboratoriais, estudos de caso e visitas técnicas. 



  

Palestras são promovidas durante o ano, com o objetivo da integração dos cursos integrados e 

modulares e, a divulgação de ações e técnicas sustentáveis em diversas áreas. 

Os conhecimentos e as habilidades nas áreas de Linguagens e Códigos, Ciências Humanas, 

Matemática e Ciências da Natureza deverão permear o currículo dos cursos técnicos de nível 

médio, de acordo com as especificidades dos mesmos, como elementos essenciais para a 

formação e o desenvolvimento profissional do cidadão.  

  

PERFIL DOS CONCLUINTES DOS CURSOS TÉCNICO INTEGRADOS AO ENSINO MÉDIO 

Eixo Tecnológico: GESTÃO E NEGÓCIOS 

Administração - Integrado ao Ensino Médio 

Este 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. 

  

Eixo Tecnológico: INFRAESTRUTURA 

Edificações - Integrado ao Ensino Médio 

Desenvolve e executa projetos. Planeja a execução, elabora orçamento e memorial descritivo. 

Supervisiona a realização de diferentes etapas do processo construtivo. Presta assistência 

técnica no estudo e desenvolvimento de projetos, pesquisas e controle tecnológico de materiais. 

Orienta e coordena serviços de manutenção de equipamentos e instalações. Orienta na 

assistência técnica para compra, venda e utilização de produtos e equipamentos especializados. 

Mercado de trabalho: empresas públicas, privadas e do terceiro setor na área de Construção 

Civil e interfaces, escritórios de projetos e de construção civil, canteiros de obras. 

  

Eixo Tecnológico: INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO 

Desenvolvimento de Sistemas – Integrado ao Ensino Médio 

O Técnico em Desenvolvimento de Sistemas é o profissional que analisa e projeta sistemas. 

Constrói, documenta, realiza testes e mantém sistemas de informação. Utiliza ambientes de 



  

desenvolvimento e linguagens de programação específica. Modela, implementa e mantém 

bancos de dados. 

Mercado de trabalho: empresas e departamentos de desenvolvimento de sistemas em 

organizações governamentais e não governamentais, podendo também atuar como profissional 

autônomo. 

  

Informática - Integrado ao Ensino Médio (última turma de 3ª série em 2020) 

Este profissional que desenvolve programas de computador seguindo as especificações e 

paradigmas da lógica e das linguagens de programação utilizando códigos de linguagem 

científica e matemática pertinentes a diferentes contextos e situações e identifica fontes e 

documentos específicos para a obtenção das informações desejadas. Utiliza ambientes de 

desenvolvimento de sistemas, sistemas operacionais e banco de dados selecionando 

ferramentas, identificando metodologias, procedimentos e equipamentos e estabelece critérios 

para sua seleção e utilização. Realiza testes de programas de computador, mantendo registros 

que possibilitem análises e refinamento de resultados, reconhecendo e respeitando os limites 

éticos e morais que devem ser considerados na condução do desenvolvimento científico e 

tecnológico ao interpretar e criticar resultados numa situação concreta. Executa manutenção de 

programas de computadores implantados, elabora, desenvolve, acompanha e avalia rotinas de 

trabalho. Atua segundo princípios que cooperam e solidarizam-se, assumindo sua parcela de 

responsabilidade na construção de sociedades justas. 

Mercado de trabalho: instituições públicas, privadas e do terceiro setor, que demandam 

sistemas computacionais, especialmente envolvendo programação de computadores; indústrias 

em geral; comércio; empresas de prestação de serviços e empresas de tecnologia da 

informação; como autônomo em consultoria, treinamento e desenvolvimento de softwares. 

  

Eixo Tecnológico: CONTROLE E PROCESSOS INDUSTRIAIS 

Eletrônica - Integrado ao Ensino Médio 

É o profissional que participa do desenvolvimento de projetos. Executa a instalação e a 

manutenção de equipamentos e sistemas eletrônicos. Realiza medições e testes com 

equipamentos eletrônicos. Executa procedimentos de controle de qualidade e gestão da 

produção de equipamentos eletrônicos.  

Mercado de trabalho: Indústrias; laboratórios de controle de qualidade e de manutenção; 

empresas de informática, de telecomunicações e de produtos eletrônicos. 

  



  

Eixo Tecnológico: AMBIENTE E SAÚDE 

Meio Ambiente - Integrado ao Ensino Médio 

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, no acompanhamento e na execução de sistemas de gestão ambiental. Atua na 

organização de programas de educação ambiental, de conservação e de preservação de 

recursos naturais, de redução, reuso 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 (municipais, estaduais e federais, secretarias, 

órgãos ambientais, unidades de conservação ambiental, entre outras); terceiro setor (constituído 

por organizações sem fins lucrativos e não governamentais, que tem como objetivo gerar 

serviços de caráter público); empresas prestadoras de serviços na área Ambiental (análise da 

qualidade da água, ar, ruído e solo); empresas que possuem ou implementam Sistemas de 

Gestão Ambiental; estações de tratamento de água, efluentes, resíduos, laboratórios e centros 

de pesquisa da área Ambiental, industrias no geral, consultorias técnico ambientais. 

 

CURSOS TÉCNICOS DA ETEC DE SÃO PAULO 

A ETESP (Sede) oferece diversos cursos de nível técnico, nos eixos tecnológicos de: Ambiente 

e Saúde; Controle e Processos Industriais; Gestão e Negócios; Turismo, Hospitalidade e Lazer; 

Informação e Comunicação e, Infraestrutura.  

A Classe Descentralizada - CEU Butantã oferece os cursos Técnicos de Administração e 

Recursos Humanos. 

  

ENSINO TÉCNICO PRESENCIAL 

Esta modalidade de ensino destina-se aos alunos que estão cursando a 2ª ou 3ª série ou já 

tenham concluído o Ensino Médio. 

Os cursos do Ensino Técnico Modular - modalidade presencial foram escolhidos com base na 

perspectiva de que se deve oferecer aos jovens e adultos uma qualificação profissional que 

possibilite a eles um espaço no mundo do trabalho. É importante destacar que a Escola pode 

também contribuir para o desenvolvimento econômico da sua cidade, atuando nas áreas 

emergentes, suprindo necessidades humanas das instituições e empresas e contribuindo para a 

inclusão social.   



  

A atualização dos planos de cursos acontece por meio do Laboratório de Currículo. Para isso, 

uma equipe de professores do Centro Paula Souza e profissionais da área fazem um estudo 

aprofundado para elaborarem os novos planos e viabilizarem a implantação destes nas escolas 

técnicas. 

Todos os cursos técnicos oferecidos na ETESP priorizam a prática em detrimento da teoria, pois 

o desenvolvimento de competências é alcançado por meio da contextualização e 

problematização de situações. 

Neste sentido, os alunos destes cursos preferem uma aula menos expositiva, com uma breve 

exposição conceitual, que indique o caminho a ser seguido e abra horizontes para novas 

reflexões. 

Para amenizar os problemas causados pela falta de espaço físico para expansão e implantação 

de novos laboratórios e ambientes multidisciplinares, a equipe de direção propõe soluções 

criativas e funcionais que promovem adequações nos ambientes e salas de aula para as aulas 

práticas. 

Além disso, turmas com mais de 30 alunos podem ser divididas em dois grupos. Este 

procedimento pode ser adotado para que as aulas práticas não fiquem prejudicadas por causa 

da capacidade física dos laboratórios, quantidade de equipamentos limitada e, também, para que 

o docente possa acompanhar mais efetivamente as atividades dos alunos. 

As visitas técnicas e semanas técnicas são práticas bastante utilizadas pelos cursos. São 

recursos didático-pedagógicos que obtém ótimos resultados educacionais, pois tornam o 

processo de aprendizagem mais motivador e significativo. 

A promoção de palestras também é uma prática constante. Estas são excelentes oportunidades 

para enriquecer o currículo com conhecimentos e informações complementares. Geralmente, ex-

alunos, profissionais de empresas ou representantes são convidados para ministrarem palestras 

dos mais variados assuntos.  

  

PERFIL DOS CONCLUINTES DOS CURSOS TÉCNICO 

Eixo Tecnológico: Gestão e Negócios 

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. 

Este curso é oferecido na ETESP e na Classe Descentralizada. Atualmente, a demanda para 

este curso é baixa, tendo em vista a grande oferta de vagas existentes nas Etecs. 

O plano de curso do Técnico em Administração contempla a formação do profissional 

empreendedor que pode atuar nas diversas áreas da Administração. Atualmente, é o curso que 

mais possui alunos no mercado de trabalho ou como estagiários ou aprendizes. 

Segundo o coordenador do curso na ETESP, no curso Técnico em Administração não se aprende 

somente como cuidar de uma empresa, muito pelo contrário, após a formação, o aluno verá o 

mundo de uma forma diferente - como um grande motor e cada pessoa como uma engrenagem 

- tanto na empresa, como em qualquer ambiente que esteja inserido. Aprenderá que cada 

pessoa, apesar de pensar diferente, tem um papel fundamental dentro e fora das organizações. 

A Semana do Administrador, promovida todos os anos, reúne uma série de atividades interativas 

e de integração. Os alunos planejam e organizam este evento, supervisionados por uma equipe 

de professores. 

  

RECURSOS HUMANOS 

O TÉCNICO EM RECURSOS HUMANOS é o profissional que detém aptidão para intermediar 

as relações interpessoais e éticas de uma organização. É habilitado para trabalhar na execução 

das rotinas administrativas de pessoal com base na Legislação Trabalhista e Previdenciária. 

Auxilia no controle e avaliação de subsistemas de gerenciamento e contribui para a 

implementação das estratégias organizacionais. Compromete-se com o desenvolvimento 

humano, administra pessoal, promove ações de treinamento, identifica e sugere plano de 

benefícios. Descreve e classifica postos de trabalho, aplica questionários e processa 

informações acerca dos trabalhadores. Atua nos processos de recrutamento, seleção e 

integração, assessora as relações de trabalho e sistemas de avaliação de desempenho. Presta 

serviços de comunicação oral e escrita, liderança, motivação, formação de equipes e 

desenvolvimento de pessoal com empenho no crescimento simultâneo, individual e do grupo. 

Realiza ações empreendedoras e em processos de orientação sobre a importância da segurança 

no trabalho e da saúde ocupacional. Propõe relações positivas propícias para o clima 

organizacional e responsabilidade social aos diversos públicos. 

Mercado de trabalho: Organizações públicas, privadas, mistas e do terceiro setor ou como 

autônomos e consultores.  

  

 

 



  

 

Eixo Tecnológico: Controle e Processos Industriais 

AUTOMAÇÃO INDUSTRIAL 

O TÉCNICO EM AUTOMAÇÃO INDUSTRIAL é o profissional que projeta, instala, programa, 

integra e realiza manutenção em sistemas aplicados a automação e controle; analisa 

especificações de componentes e equipamentos que compõem sistemas automatizados; 

coordena equipes de trabalho e avalia a qualidade de dispositivos e sistemas automatizados. 

Programa, opera e mantém os sistemas automatizados respeitando normas técnicas de 

segurança. 

Mercado de trabalho: indústrias petroquímicas, automobilísticas, alimentícias e de energia; 

laboratórios de controle de qualidade, de manutenção e pesquisa; empresas de prestação de 

serviços; profissional autônomo. 

Desde 2013, os laboratórios vêm sendo modernizados com a aquisição de vários equipamentos 

e materiais. É uma das áreas em que mais ocorrem cursos de capacitação e atualização técnica 

para professores. 

Com professores graduados, especialistas e mestres que possuem larga experiência no 

mercado de trabalho, as melhores experiências práticas são levadas para a sala de aula que, 

somada à sólida base teórica, resultam em um método de ensino diferenciado, proporcionando 

aos alunos um conteúdo que vai além do conceitual e que mostra a realidade da formação no 

mercado de trabalho. 

O curso apresenta um modelo pedagógico interdisciplinar e integrado às demais disciplinas, 

proporcionando ao estudante, um conhecimento formal e profissional desde o início do curso. 

Apresenta também a devida infraestrutura, com laboratório de informática multifuncional e 

laboratórios específicos de Elétrica, Eletrônica e Automação com simulares e kits para aulas 

práticas. 

  

Eixo Tecnológico: Infraestrutura 

DESENHO DE CONSTRUÇÃO CIVIL (última turma - 2º semestre/2020) 

O TÉCNICO EM DESENHO DE CONSTRUÇÃO CIVIL é o profissional que desenvolve 

atividades relativas ao estudo do planejamento de projetos e de obras, sob a óptica de aspectos 

técnico-econômicos, socioambientais, urbanísticos, históricos e legais. Analisa projetos e define 

a metodologia de trabalho, dimensionando a equipe de desenhistas e determinando os prazos 

para a elaboração dos projetos. Elabora orçamentos para execução de serviços de projetos 

técnicos e de obras. Executa desenhos técnicos de projetos de arquitetura, estrutura, 



  

saneamento, instalações hidráulicas, elétricas, gás, ar condicionado, incêndio, redes de esgoto, 

águas pluviais, abastecimento de água, cartográficos e de estradas, de acordo com legislação 

específica e conforme limites regulamentares e normativas ambientais na área da Construção 

Civil. Utiliza, no desenvolvimento de suas atividades, ferramentas gráficas tradicionais, 

computacionais e maquetes. 

Mercado de trabalho: empresas públicas, privadas e do terceiro setor; escritórios de projetos 

de arquitetura, engenharia civil e/ ou infraestrutura e de instalações; empresas de maquetes 

físicas e eletrônicas; imobiliárias e construtoras; profissional autônomo. 

  

EDIFICAÇÔES 

O TÉCNICO EM EDIFICAÇÕES é o profissional que desenvolve e executa projetos de 

edificações conforme normas técnicas de segurança, de acordo com legislação específica, 

conforme limites regulamentares e normativa ambiental. Planeja a execução, elabora orçamento 

e memorial descritivo de obras. Supervisiona a execução de diferentes etapas do processo 

construtivo. Presta assistência técnica no estudo e desenvolvimento de projetos, pesquisas e 

controle tecnológico de materiais na área da Construção Civil. Orienta e coordena a execução 

de serviços de manutenção de equipamentos e de instalações em edificações. Orienta na 

assistência técnica para compra, venda e utilização de produtos e equipamentos especializados. 

Mercado de trabalho: empresas públicas, privadas e do terceiro setor na área de Construção 

Civil e interfaces; escritórios de projetos e de construção civil; canteiros de obras. 

  

Para atender as orientações dos Planos de Cursos, algumas adequações na infraestrutura 

didática pedagógica foram necessárias.  Os cursos possuem dois espaços exclusivos: uma sala 

de aula e uma sala de desenhos. Além disso, pranchetas para desenhos técnicos e notebooks 

são disponibilizadas para as aulas que utilizam os programas específicos dos cursos.  

  

TRANSPORTE METROFERROVIÁRIO 

O TÉCNICO EM TRANPORTE METROFERROVIÁRIO é o profissional que atua na coordenação 

da circulação de veículos metroferroviários. Controla e programa os horários de circulação de 

trens. Administra e controla atividades de pátios e terminais. Opera equipamentos e sistemas de 

sinalização, telecomunicações a bordo utilizados nos sistemas metroferroviários. Manobra 

equipamentos e veículos metroferroviários. Atua nos Centros de Controle. Presta serviços de 

apoio ao usuário e supervisão de equipe de trabalho. Preenche relatórios, planilhas, documentos 

de despacho, diário operacional e boletins de ocorrência. Coordena e orienta equipes de 

profissionais envolvidos com a operação. 



  

Mercado de trabalho: instituições públicas e privadas do sistema metroferroviário; 

concessionárias; órgão de controle e regulação; empresas de projeto, operação ou consultoria 

no setor metroferroviário. 

  

A ETEC de São Paulo é a única ETEC a oferecer os cursos na área de Transportes e, mesmo 

assim, a procura por estes cursos é relativamente baixa e a perda escolar é bastante significativa. 

Mesmo em meio à expansão da área de transportes, com diversas possibilidades para se exercer 

a profissão, encontramos um mercado restrito para os ingressantes. 

Os alunos destas habilitações realizam diversas visitas técnicas monitoradas nas principais 

companhias do transporte público da cidade de São Paulo, METRO, CPTM, VIA QUATRO, 

SPTRANS E CET. 

Todos os professores especialistas da área são profissionais atuantes em uma destas empresas. 

Portanto, é possível vivenciar, na prática, situações do cotidiano que possibilitam um 

aprendizado mais sólido e significativo. 

Para os estudantes que já trabalham na área destes cursos e procuram uma melhor colocação 

no mercado de trabalho, esta é uma ótima oportunidade para se aperfeiçoar e buscar uma 

carreira profissional promissora. 

  

Eixo Tecnológico: Turismo, Hospitalidade e Lazer 

EVENTOS 

O TÉCNICO EM EVENTOS é o profissional que auxilia e atua na prospecção, no planejamento, 

na organização, na coordenação e na execução dos serviços de apoio técnico e logístico de 

eventos e cerimoniais, utilizando o protocolo e etiqueta formal. Realiza procedimentos 

administrativos e operacionais relativos a eventos. Recepciona e promove serviços de eventos. 

Planeja e participa da confecção de ornamentos decorativos. Coordena o armazenamento e 

manuseio de gêneros alimentícios servidos em eventos. 

Mercado de trabalho: empresas organizadoras de eventos, centro de convenções, hotéis, 

parques de exposições, empresas prestadoras de serviços para eventos, órgãos públicos, 

Convention and Visitors Bureau, cruzeiros marítimos, restaurantes e bufê. 

O Curso Técnico em Eventos da ETESP está presente na Unidade desde 2010. Nesse período, 

realizamos diversas atividades e eventos com os nossos discentes. O curso tem como proposta 

trazer na prática a vivência de se planejar, organizar e executar um evento. Ao longo do curso 

são desenvolvidos, na prática, eventos com foco em lazer e recreação, técnicos-científicos e 

workshops, além da vivência em visitas técnicas e aulas com dinâmicas bem práticas. 



  

Os projetos propostos aos nossos discentes passam pelo desenvolvimento dos mesmos através 

da necessidade de se desenvolver projetos dentro do setor de eventos. A intenção é aproximar 

ao máximo o discente do mercado de trabalho e, também que os alunos possam sair do curso 

com perspectivas de continuarem seus projetos. 

Os alunos participam também de várias atividades práticas oferecidas pelos professores de 

diversos componentes. Vai desde organização de mesas e alimentos para eventos, rotina de 

entrevistas para empregos, organização de cafés filosóficos e apresentações de celebrações 

culturais. 

No curso técnico em Eventos da ETESP, os alunos são incentivados a participarem de eventos 

como Equipotel, Feiras como a Expo Noivas e Salão do Estudante, além de irem a diversas 

exposições e eventos que acontecem na cidade de São Paulo. As visitas são um complemento 

ao que é visto em sala de aula e os alunos podem observar os eventos na sua essência. 

  

TURISMO RECEPTIVO 

O TÉCNICO EM TURISMO RECEPTIVO é o profissional que recebe/acolhe turistas em agências 

de turismo, meios de hospedagem, restaurantes e empresas organizadoras de eventos. 

Organiza roteiros históricos, culturais e educativos no estado de São Paulo, assim como 

desenvolve atividades inerentes à arte da hospitalidade, prestando informações, assistência e 

orientações técnicas aos turistas. 

Mercado de Trabalho: Hotéis; restaurantes; bares; buffets; agências de viagens; operadoras 

turísticas; aeroportos; postos de informações turísticas; parques; campings; eventos, além de 

atuar como Guia de Turismo Regional, após cumprir os requisitos necessários. 

  

Eixo Tecnológico: Informação e Comunicação 

DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS 

O TÉCNICO EM DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS é o profissional que analisa e projeta 

sistemas. Constrói, documenta, realiza testes e mantém sistemas de informação. Utiliza 

ambientes de desenvolvimento e linguagens de programação específica. Modela, implementa e 

mantém bancos de dados. Faz ainda uso das várias plataformas de computação de maneira 

integrada, concebe, projeta e escreve programas e sistemas, aplicando métodos ágeis de 

análise, projeto e programação, modelagem e acesso a bancos de dados, redes, técnicas de 

design para web, técnicas de projeto de Sites na Internet, desenvolvimento de aplicações 

distribuídas e para dispositivos móveis. 



  

Mercado de Trabalho:  Empresas e departamentos de desenvolvimento de sistemas em 

organizações governamentais e não governamentais, podendo também atuar como profissional 

autônomo. 

  

A possibilidade de ascensão rápida na carreira, a variedade de atividades desenvolvidas na área 

e a facilidade em conquistar uma vaga de emprego são os principais pontos que fazem com que 

muitos candidatos concorram a uma vaga tanto no curso modular quanto no curso integrado de 

Informática. O curso proporciona ao aluno situações vivenciadas na rotina da profissão 

escolhida, dando suporte e preparação para que ele se torne um profissional completo e pronto 

para atuar no segmento de sua escolha. 

Conhecer as principais ferramentas da informática, seus periféricos, softwares, criação e 

execução de projeto de redes, desenvolvimento de softwares e aplicativos para celulares são 

exemplos de assuntos abordados durante o curso. 

Outro ponto de destaque é a Semana Técnica do Curso. Nela ocorrem palestras com 

profissionais do mercado e painéis de discussão proporcionando os alunos um contato com as 

novidades tecnológicas. Há também a participação de ex-alunos que compartilham suas 

experiências acadêmicas e profissionais com as turmas. 

O curso também conta com um time de professores qualificados atuantes no mercado, fazendo 

com que o corpo discente tenha uma experiência única no que diz respeito a novas tecnologias. 

  

Eixo Tecnológico: Ambiente e Saúde 

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, reuso 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 (municipais, estaduais e federais, secretarias, 

órgãos ambientais, unidades de conservação ambiental, entre outras); terceiro setor (constituído 

por organizações sem fins lucrativos e não governamentais, que tem como objetivo gerar 

serviços de caráter público); empresas prestadoras de serviços na área Ambiental (análise da 

qualidade da água, ar, ruído e solo); empresas que possuem ou implementam Sistemas de 



  

Gestão Ambiental; estações de tratamento de água, efluentes, resíduos, laboratórios e centros 

de pesquisa da área Ambiental, indústrias no geral, consultorias técnico-ambientais. 

O objetivo dos alunos e professores é de sensibilizar e estimular a comunidade escolar para 

práticas sustentáveis, como a coleta de óleo, papel, pilhas, consumo de energia, água e a 

limpeza das áreas comuns, com uma maior evidência para a praceta, ponto de encontro de todos 

os alunos. 

Durante o ano os alunos participam de diversas atividades sendo elas, palestras, oficinas e 

visitas técnicas. 

As aulas práticas do Curso Técnico em Meio Ambiente ocorrem no laboratório Multidisciplinar de 

Ciências, com os equipamentos e materiais necessários aos ensaios. 

Hoje a área possui um vasto material bibliográfico, composto por livros, revistas técnicas e um 

conjunto de vídeos da área ambiental que contemplam assuntos variados dos componentes 

curriculares. Esses recursos adquiridos têm colaborado para a atualização do corpo docente e é 

utilizado como facilitador no processo de aprendizagem por parte dos alunos. 

  

ENSINO TÉCNICO SEMIPRESENCIAL 

ADMINISTRAÇÃO – Modalidade semipresencial 

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. 

  

ELETRÔNICA – Modalidade semipresencial 

O TÉCNICO EM ELETRÔNICA é o profissional que participa do desenvolvimento de projetos. 

Executa a instalação e a manutenção de equipamentos e sistemas eletrônicos e de automação. 

Realiza medições e testes com equipamentos eletrônicos. Executa procedimentos de controle 

de qualidade e gestão da produção de equipamentos eletrônicos. 

Mercado de trabalho: Indústrias. Laboratórios de controle de qualidade e de manutenção. 

Empresas de informática, de telecomunicações e de produtos eletrônicos. 

  



  

O curso de Habilitação Profissional Técnica de Nível Médio de Técnico em Eletrônica na 

modalidade semipresencial foi implantado no segundo semestre de 2016 com o propósito de 

possibilitar a inclusão de adolescentes, jovens e adultos por meio da formação profissional e 

preparação para o mercado do trabalho, ampliando-lhes as oportunidades de realizarem um 

curso técnico na modalidade de educação a distância. Pretende-se, portanto, promover a 

democratização da oferta de ensino público profissional de qualidade, atingindo comunidades 

que, de outra forma, por motivo de distância e de deslocamento por meio de transporte público, 

de horário de trabalho ou de algum tipo de deficiência motora, visual ou auditiva apresentam 

dificuldade em frequentar os cursos regulares presenciais.  

  

9. COMPONENTES CURRICULARES DE FILOSOFIA, SOCIOLOGIA E ESPANHOL 

A organização curricular dos ETIMs apresenta os conhecimentos de Filosofia e Sociologia na 

forma de componentes curriculares da Base Nacional Comum. 

O componente curricular de Espanhol é oferecido aos alunos no CEL – Centro de Estudos de 

Língua da E. E. Buenos Aires, localizado na rua Dr. Olavo Egídio, 1008 – Santana. 

  

10. PROJETOS 

Os Projetos desenvolvidos na ETESP são resultados de consulta feita à comunidade escolar em 

diferentes momentos como: encontros quinzenais da equipe de direção, reuniões com 

funcionários e com pais, reuniões de cursos e áreas, pedagógica e, reuniões das instituições 

auxiliares e Conselhos de Classe e de Escola.  

As sugestões fornecidas pelos diversos atores da comunidade são discutidas amplamente e 

sua aprovação está sempre condicionada às condições concretas para sua efetiva realização. É 

importante destacar a limitação de recursos humanos e financeiros e, principalmente, a falta de 

espaço físico que impedem a realização de muitos dos projetos propostos. 

Na definição das prioridades é levado em conta as informações obtidas nos indicadores de 

desempenho da Escola realizados pelo Observatório Escolar, pelos resultados pedagógicos, 

e/ou em acontecimentos ou situações no cotidiano escolar que necessitem de uma intervenção 

pedagógica. 

É importante considerar também que outras metas e projetos não previstos neste plano podem 

acontecer durante o ano letivo e que o replanejamento anual do PPG possibilita novas 

adequações, alterações e inclusões de informações. 

  

 



  

Projetos e metas propostos no Plano Plurianual de Gestão 2020-2024 

 

1. Projeto de Coordenação Pedagógica - 2020 

(Professora responsável: Juliana Lima Rubert Peris) 

Metas 

• Orientar os docentes na construção das competências socioemocionais dos discentes, 

visando melhorar em 5% a taxa média de permanência das turmas no período noturno, 

passando no 1º semestre de 71,20% para 79,20% e no 2º semestre de 78,84% para 

83,84%,por meio da construção de competências socioemocionais e possibilitará uma 

nova reflexão sobre o processo de ensino e de aprendizagem. 

• Aumentar em 10% a participação das turmas em eventos intra/extraescolares que 

contribuam para a sua formação profissional e para a construção de competências 

socioemocionais. 

Objetivo geral do projeto 

• Orientar os docentes na construção das competências socioemocionais dos discentes, 

melhorando em 5% a taxa média de permanência das turmas no período noturno. 

Objetivos específicos do projeto 

• Promover aos docentes momentos de orientação e discussão sobre metodologias e 

estratégias para o desenvolvimento de competências socioemocionais dos alunos, em 

especial, para o trabalho em equipe, a flexibilidade e a resiliência. 

• Viabilizar a participação das turmas em eventos intra/extraescolares (palestras, feiras, 

workshops, semanas técnicas) que contribuam para a formação profissional e para a 

construção de competências socioemocionais. 

• Promover ações preventivas com foco na permanência dos alunos juntamente com o 

Professor Responsável pela Orientação Educacional e com os Coordenadores de 

Cursos. 

• Auxiliar os docentes no desenvolvimento de ações integradoras entre os componentes 

curriculares dos cursos para aumentar o número de projetos nos cursos modulares e 

melhorar os seus registros. 

  

 



  

2. Projeto de Orientação Educacional e Apoio Pedagógico - 2020 

(Professor responsável: Fernando de Jesus Ferreira) 

Metas 

• Propor estratégias para auxiliar os discentes visando melhorar em 5% a taxa média de 

permanência das turmas no período noturno, passando no primeiro semestre de 71,20% 

para 79,20% e no 2º semestre de 78,84% para 83,84%. 

• Aumentar em 10% a participação das turmas em eventos intra/extraescolar que 

contribuam para a sua formação profissional e para a construção de competências 

socioemocionais. 

Objetivo geral do projeto 

• Melhorar em 5% a taxa média de permanência nas turmas do período noturno.  

Objetivos específicos do projeto  

• Traçar o perfil das turmas que serão acompanhadas pelo projeto; 

• Intensificar o acompanhamento no processo de ensino-aprendizagem das turmas do 

período noturno; 

• Investigar, em 100% dos casos, os motivos que levam os alunos a desistirem/evadirem 

dos cursos acompanhados pelo projeto; 

• Promover estratégias para motivar os alunos à conclusão do curso; 

• Sensibilizar os alunos quanto às oportunidades que surgirão com o curso técnico; 

• Proporcionar a integração entre aluno/aluno e aluno/Direção; 

• Promover atividades extracurriculares que contribuam para a formação dos alunos, bem 

como, reflexões sobre a importância da formação técnica para a carreira profissional.  

  

3. Projeto – Promover o crescimento econômico sustentado, inclusivo e sustentável, 

emprego pleno e produtivo e, trabalho decente para todos. 

(Professores responsáveis – José Roberto da Silva Santos, Célio Ferreira Filho, Salomão Cruz 

Marques, Priscila Hagihara da Silva, Denis Ramos Morales) 

Meta 

• Aumentar a participação dos alunos em atividades sociais. 

Objetivos do projeto 



  

• buscar por informações e dados relevantes do atual cenário econômico, social e a 

necessidade e tendências do mercado de trabalho; 

• realizar pesquisas junto a empresas e profissionais da área; 

• realizar pesquisas em jornais e sites. 

  

4. Projeto – Promover o desenvolvimento econômico inclusivo e sustentável de 

comunidades e estimular a empregabilidade de cidadãos em vulnerabilidade social - parte 

2. 

(Professores responsáveis – José Roberto da Silva Santos, Célio Ferreira Filho, Lucas 

Domiciano Pereira, Salomão Cruz Marques, Priscila Hagihara da Silva, Denis Ramos Morales) 

Meta 

• aumentar a visão do aluno quanto à importância dele no ambiente escolar e social; 

• diminuir a evasão em 15%, por meio do engajamento nas atividades propostas. 

Objetivos do projeto 

• auxiliar a comunidade na visão geral do mercado voltada para Revolução 4.0, as 

mudanças comportamentais e tendências futuras; 

• aprender com a montagem de currículo voltado para a nova realidade do mercado; 

• orientar quanto ao comportamento em entrevistas, dinâmicas de grupo e teste; 

• informar quais são as exigências de mercado e suas tendências; 

• dividir as faixas etária no mercado de trabalho (o que o mercado espera do jovem aos 

mais idosos); 

• realizar teste vocacional e plataforma de testes, recrutamento às cegas, palestras com 

profissionais da área de RH e alunos de RH, triagem por campo de conhecimento. 

  

Além dos projetos apresentados, a ETEC de São Paulo também participa de diferentes 

iniciativas oferecidas pelo Centro Paula Souza, com o objetivo de proporcionar novas 

oportunidades aos seus alunos e docentes. Dentre elas: 

  

 

 



  

Aulas de Coreano nas ETECs 

O projeto é uma parceria do Consulado Geral da República da 

Coreia e o Centro Estadual de Educação Tecnológica Paula Souza 

– CEETEPS. 

O Centro Paula Souza, em uma política de internacionalização da 

Instituição, tem por objetivo construir projetos por meio de parcerias 

internacionais que venham a oferecer oportunidades para os seus 

alunos e professores, proporcionando avanços no desenvolvimento 

socioeconômico para a comunidade como um todo. Assim, o projeto oferece aulas de língua 

coreana nos níveis iniciante e básico para os alunos do curso de Eletrônica, com carga horária 

semanal de 2 horas/aula e 40 horas semestrais. 

Devido ao período de pandemia da COVID-19, o projeto iniciará suas atividades no 2º semestre 

de 2020 usando a plataforma Microsoft Teams. 

   

JA Startup 

Neste programa, os jovens desenvolvem ideias e criam suas startups. Eles 

aprendem modernos conceitos de empreendedorismo e são apresentados a 

ferramentas e hacks úteis na criação de modelos de negócios disruptivos. 

  

   

Conectado com o amanhã 

O Programa Conectado com o Amanhã possibilita aos alunos um 

momento de reflexão sobre seu futuro e preparação para o mercado de 

trabalho. Oferecendo perspectivas de carreiras e informações sobre 

quais são as competências comportamentais desejadas no mercado de 

trabalho. 

  

 11. TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO - TCC   

Os alunos das habilitações técnicas (ETIMs e modulares) desenvolvem o Trabalho de Conclusão 

de Curso (TCC). A apresentação escrita do trabalho é obrigatória para todas as habilitações e 

deverá prezar pela organização, clareza e domínio na abordagem do tema, com referencial 

teórico adequado. 



  

O TCC pode ser apresentado na forma de monografia, portfólio, relatório e/ou em apresentação 

pública (seminários, workshops, exposições), submetendo-se à avaliação de uma banca de 

professores e especialistas.   

Conforme a natureza e o perfil do técnico que pretende formar, cada habilitação profissional 

definirá, por meio de regulamento específico, as normas para o desenvolvimento do TCC. 

O TCC tem a finalidade de instrumentalizar o estudante para, por meio de um projeto, aplicar as 

competências desenvolvidas ao longo do curso, dando a elas o significado necessário para a 

prática de sua profissão. Consiste ainda no aprofundamento, na investigação, na pesquisa 

bibliográfica e nas diversas fontes disponíveis, na experimentação, análise e avaliação dos 

resultados obtidos no trabalho realizado.   

Assim, o TCC é mais do que um trabalho de pesquisa. Seu caráter necessariamente 

interdisciplinar, aliado ao tema selecionado que deve estar centrado no campo profissional, 

contribui metodologicamente para a consolidação do processo de ensino e de aprendizagem que 

focaliza a formação integral do técnico autônomo e competente. 

É importante destacar que esse trabalho tem por objetivos promover a iniciação profissional do 

estudante através de atividades técnico-científicas, desenvolver o espírito crítico com a 

identificação de situações-problema e o espírito empreendedor na busca de soluções para as 

mesmas e, ainda, familiarizar o aluno com os procedimentos e padrões metodológicos na 

execução do seu trabalho.  

O tema do TCC, selecionado pelo aluno ou grupo de alunos, com eventual intermediação ou 

orientação do professor, deve levar em conta os interesses pessoais do aluno, as situações-

problema ou objetos de pesquisa identificados no ambiente escolar ou extraescolar, ratificadas 

pelas demandas do mundo do trabalho e da sociedade.  

Conforme a natureza e o perfil do técnico que pretende formar, cada habilitação profissional 

definirá as normas para o desenvolvimento do TCC. 

  

12. ESTÁGIO SUPERVISIONADO E PROGRAMA DE APRENDIZAGEM 

A análise dos indicadores nos mostra que parte dos alunos não exerce nenhuma atividade 

remunerada ou, se exercem, pretende buscar novas oportunidades de trabalho e crescimento 

profissional. 

Sendo assim, um dos objetivos da ETESP é aproximar estes jovens e adultos do mercado de 

trabalho, aumentando as possibilidades de conseguirem atuar como estagiários, aprendizes, 

autônomos ou contratados efetivos. 

Para isso, a equipe de professores, coordenadores e direção se empenham para intensificar as 

relações institucionais com o propósito de buscar oportunidades profissionais para os 



  

estudantes. Atualmente a Unidade tem parceria com os agentes de integração Centro de 

Integração Empresa-Escola (CIEE), Núcleo Brasileiro de Estágios (NUBE) e NAPE – Emprego, 

Estágio e Treinamento. 

Os estágios não são obrigatórios para os cursos da ETESP, no entanto, são partes importantes 

do processo de formação técnica e profissional. 

O estágio é um procedimento didático-pedagógico que tem por objetivo complementar o ensino 

ministrado ao aluno, proporcionando-lhe iniciação e integração no mercado de trabalho, 

mediante treinamento prático, aperfeiçoamento técnico-científico-cultural e relacionamento 

profissional.  

Com base no acompanhamento realizado pelo responsável por estágios na Unidade, atualmente 

as áreas que contratam maior número de alunos são Administração e Informática. 

O Aprendiz Paulista é um programa voltado à promoção de uma vivência no mundo do trabalho 

para os alunos das escolas técnicas do Centro Paula Souza, com idade entre 14 e 24 anos. 

 

Este programa auxilia as empresas a cumprirem a legislação que exige cota de aprendizes 

e auxilia os estudantes dos cursos técnicos na busca por trabalho compatível com o curso que 

estão fazendo. 

É importante destacar que o Programa Jovem Aprendiz não tem apresentado muita procura. 

Primeiramente, a maioria dos alunos do período noturno não pode ser atendida pelo programa 

devido à idade - a maioria está fora da faixa etária exigida; outro fator é a redução de cursos 

técnicos no período da tarde devido à expansão dos cursos integrados. Com isso, os alunos dos 

cursos integrados também não podem ser atendidos pelo programa porque estudam em período 

integral e a carga horária não permite. 

Ambos os programas são amparados por legislações específicas – Lei de estágio e Lei de 

Aprendizagem e visam o lado educacional e a preparação para o mercado. Por este motivo, 

devem ser planejados, acompanhados e avaliados pelo professor orientador de forma a garantir 

a coerência com os currículos, calendários e programas escolares. Desenvolve-se em situações 

reais de trabalho, entendendo-se que situação de trabalho abrange não apenas as relações 

profissionais, mas também as interpessoais e coletivas.  

  

 



  

 

13. SISTEMA DE AVALIAÇÃO                               

De acordo com o Regimento Escolar, a avaliação do rendimento em qualquer componente 

curricular: I - será sistemática, contínua e cumulativa, por meio de instrumentos diversificados, 

elaborados pelo professor, com o acompanhamento do Coordenador e II - deverá incidir sobre o 

desempenho do aluno nas diferentes situações de aprendizagem, considerados os objetivos 

propostos para cada uma delas.   

Os instrumentos de avaliação são diversificados e deverão priorizar a observação de aspectos 

qualitativos da aprendizagem, de forma a garantir sua preponderância sobre os quantitativos. As 

sínteses de avaliação do rendimento do aluno, parciais ou finais, elaboradas pelo professor, 

serão expressas em menções correspondentes a conceitos, com as seguintes definições 

operacionais:  

  Conceito Definição Operacional 

MB Muito Bom o aluno obteve excelente desempenho no desenvolvimento das 
competências do componente curricular no período. 

B Bom o aluno obteve bom desempenho no desenvolvimento das 
competências do componente curricular no período. 

R Regular o aluno obteve desempenho regular no desenvolvimento das 
competências do componente curricular no período. 

I Insatisfatório o aluno obteve desempenho insatisfatório no desenvolvimento 

das competências do componente curricular no período. 

  

 Da promoção ou retenção  

Será considerado promovido no módulo ou série o aluno que tenha obtido rendimento 

suficiente, expresso pelas menções “MB”, “B” ou “R”, nos componentes e frequência mínima de 

75%, após decisão do Conselho de Classe. 

O Conselho de Classe decidirá a promoção ou retenção, à vista do desempenho global do aluno, 

expresso pelas sínteses finais de avaliação de cada componente curricular. A decisão do 

Conselho de Classe terá como fundamento, conforme a situação: a possibilidade de o aluno 

prosseguir estudos na série ou módulo subsequente; o domínio das competências/habilidades 

previstas para o módulo/série ou para a conclusão do curso e, na Educação Profissional, para 

fins de conclusão do curso, o domínio das competências profissionais que definem o perfil de 

conclusão. 

O aluno com rendimento insatisfatório em até três componentes curriculares, exceto na série ou 

módulo final, a critério do Conselho de Classe, poderá ser classificado na série/módulo 



  

subsequente em regime de Progressão Parcial, desde que preservada a sequência do currículo, 

devendo submeter-se, nessa série/módulo, a programa especial de estudos. 

Será considerado retido na série ou módulo, quanto à frequência, o aluno com assiduidade 

inferior a 75% no conjunto dos componentes curriculares. Será considerado retido na série ou 

módulo, após decisão do Conselho de Classe, quanto ao rendimento, o aluno que tenha obtido 

a menção I: em mais de três componentes curriculares; ou em até três componentes curriculares 

e não tenha sido considerado apto pelo Conselho de Classe a prosseguir estudos na série ou 

módulo subsequente ou, na série/módulo final em quaisquer componentes curriculares, incluídos 

os de série(s) ou módulo(s) anterior(es), cursados em regime de progressão parcial.   

  

14. RECUPERAÇÃO DE APRENDIZAGEM E PROGRESSÃO PARCIAL 

A Recuperação de Aprendizagem é contínua (quando desenvolvida ao longo do período letivo 

como parte da rotina das aulas) e é parte integrante do processo de ensino e de aprendizagem. 

A recuperação tem por princípio respeitar as diferenças individuais e velocidades de 

aprendizagem de cada estudante, proporcionando-lhe as condições e oportunidades 

necessárias para ver, rever e retomar os conceitos e atividades já realizados.   

A recuperação será realizada assim que as dificuldades forem detectadas ou após os conselhos 

de classe intermediários. Os professores fornecerão orientações adequadas aos alunos que 

obtiveram desempenho insatisfatório, sanando dúvidas, reorientando trabalhos e tarefas e 

aplicando novos instrumentos de avaliação. A recuperação ocorrerá logo após a verificação das 

dificuldades e/ou nos finais de semestres letivos.  

O Regimento Comum das Escolas Técnicas do Centro Paula Souza estabelece: 

Artigo 71 - Ao aluno de rendimento insatisfatório durante o semestre/ano letivo, serão oferecidos 

estudos de recuperação. 

§ 1º - Os estudos de recuperação constituir-se-ão de diagnóstico e reorientação da 

aprendizagem individualizada, com recursos e metodologias diferenciados. 

§ 2º - Os resultados obtidos pelo aluno nos estudos de recuperação integrarão as sínteses de 

aproveitamento do período letivo.  

Segundo o Regimento Comum das Escolas Técnicas do Centro Paula Souza, o aluno terá direito 

de cursar a série ou módulo seguinte com até três componentes curriculares em Progressão 

Parcial, através de programa especial de estudos, após análise dos membros do Conselho de 

Classe.  

A Progressão Parcial será desenvolvida através de orientação de estudos e atividades 

explicitadas em projeto, constando as competências a serem desenvolvidas, suas bases 

tecnológicas/científicas e habilidades relacionadas. A escola definirá as datas das avaliações e 



  

atividades de progressão parcial e as divulgará com antecedência aos alunos em regime de 

progressão parcial.  

São utilizados, no mínimo, dois instrumentos de avaliação para a recuperação da aprendizagem 

e progressão parcial, podendo ser prova escrita, lista de exercícios, relatórios diversos etc. 

As avaliações escritas serão aplicadas pelo coordenador ou professor designado por ele. As 

demais atividades deverão ser entregues no dia da avaliação escrita. 

  

15. DIREITO À RECLASSIFICAÇÃO/ RECONSIDERAÇÃO 

O aluno retido, exceto na série/módulo final, poderá solicitar o direito de reclassificação. Quanto 

ao aluno retido na série/módulo final, este poderá solicitar o direito de reconsideração. 

Essa reclassificação/ reconsideração poderá ocorrer por solicitação do próprio aluno ou de seu 

responsável, se menor, mediante requerimento dirigido ao Diretor da Unidade Escolar, até cinco 

dias úteis, contados a partir da publicação do resultado final do Conselho de Classe. O 

próprio Conselho de Classe e/ou professores também poderão solicitar a reclassificação de 

alunos retidos. 

Os alunos em regime de reclassificação/reconsideração serão avaliados nos componentes 

curriculares nos quais obtiveram resultado insatisfatório. As avaliações ocorrerão nos primeiros 

dias do ano letivo, para os alunos do Ensino Integrado, e nos primeiros dias do semestre letivo, 

para os alunos do Ensino Técnico.   

O Regimento Comum das Escolas Técnicas do Centro Paula Souza estabelece: 

Artigo 50 – No módulo ou série finais de curso, não caberá solicitação de reclassificação. 

§ 1º O aluno ou seu responsável, se menor, retido no módulo ou série finais de curso poderá 

requerer nova avaliação do seu desempenho escolar; 

§ 2º O pedido será objeto de análise e deliberação do Conselho de Classe; 

§ 3º O processo de avaliação deverá estar concluído em até dez dias letivos, contados a partir 

do requerimento do aluno. 

Artigo 80 

§ 1º - Obedecida a legislação vigente, os estudantes retidos ou seus representantes legais 

poderão solicitar à direção da escola, reconsideração da decisão, que será apreciada nos termos 

deste Regimento. 

§ 2º - O pedido de reconsideração de que trata o caput deverá ser protocolado na escola em até 

5 dias úteis da divulgação dos resultados. 



  

§ 3º - A direção da escola terá o prazo de 10 dias letivos, a partir da data do pedido, para informar 

sua decisão. 

  

16. PROCEDIMENTOS DE ACOMPANHAMENTO E AÇÕES CONTRA A EVASÃO 

Uma das problemáticas de nossa Escola é o alto índice de evasão, em especial, nos cursos 

técnicos do período noturno. 

Visando combater a evasão escolar na Unidade, a Escola desenvolve projetos e executa 

algumas ações para minimizar as perdas. Dentre as ações, a Unidade realiza atividades 

voltadas, em especial, para os alunos ingressantes com o objetivo de acolhê-los: 

• aula inaugural e atividades para garantir uma boa recepção aos alunos ingressantes e 

responder seus principais questionamentos durante o início de atividades escolares; 

• acompanhamento das faltas e contato com os alunos faltantes nas primeiras semanas; 

• avaliação diagnóstica para trabalhar as lacunas de aprendizagem; 

• a integração entre os alunos e aluno/direção por meio de reuniões e bate-papos 

informais.   

Além disso, a ETEC de São Paulo realiza palestras com ex-alunos e profissionais das áreas, 

preocupa-se em estabelecer parcerias com empresas e proporcionar visitas técnicas e aulas 

mais práticas para incentivar os alunos e motivá-los. 

  

CONSIDERAÇÕES FINAIS – A UNIDADE PERANTE A ADAPTAÇÃO DE SUAS ATIVIDADES 

E ENSINO REMOTO 

Em 2020, ano marcado pela pandemia da COVID-19, assim com todas as instituições de Ensino, 

a ETEC de São Paulo teve que se reinventar. 

De acordo com as determinações do Governo do Estado de São Paulo e as diretrizes da 

Secretaria Estadual de Saúde, o Centro Paula Souza, assim como as ETECs e FATECs tiveram 

que se adaptar e reorganizar as formas de realização das aulas e dos trabalhos administrativos 

e pedagógicos. 

Dessa forma, em 23/03/2020, seguindo as orientações do Comunicado Coronavírus 07 – GDS, 

os servidores administrativos da ETESP iniciaram o regime de teletrabalho. 

Principais legislações e orientações que regulamentaram o atual momento: 

  

 



  

Legislação Nacional e Estadual 

• Decreto nº 64.881, de 22 de março de 2020 - dispõe sobre a medida de quarentena para o 

estado de São Paulo; 

• Deliberação CEE 177/2020, de 19 de março de 2020 - fixa normas quanto à reorganização dos 

calendários escolares, devido ao surto global do Coronavírus, para o Sistema de Ensino do 

Estado de São Paulo; 

• Parecer CNE-05/2020, homologado em 29 de maio de 2020 - reorganização do Calendário 

Escolar. 

  

Legislação e Orientação CPS 

• Memorando Circular 08/2020 – GSE/Geped, de 18/03/2020 – instituiu o uso da plataforma MS 

Teams e deu orientações quanto ao uso do Plano de Orientação para aprendizagem a Distância 

– POAD, Registro de frequência e acompanhamento pedagógico quanto ao rendimento escolar; 

• Portaria Cetec 1.881, de 22-04-2020; 

• Memorando Circular nº 016/2020 – GSE/ Geped, de 08/05/2020 – orientações quanto à 

reorganização do Calendário Escolar 2020; 

• Memorando Circular nº 017/2020 – GSE/ Geped/ Geve/ Geslinf, de 15/05/2020 - orientações 

para retirada e entrega de material pedagógico aos alunos; 

• Memorando Circular nº 023/2020 – CETEC /GSE/ Geped, 02/07/2020 - orientações para o 2.º 

Semestre letivo – 2020; 

• Memorando Circular nº 025/2020 – CETEC /GSE/ Geped/Geve, de 14/07/2020 – orientações 

quanto às turmas concluintes do 1º semestre de 2020 e anexo das indicações de Cursos. 

  

Para essa nova realidade, o Centro Paula Souza adotou o Microsoft Teams como ferramenta 

oficial para a realização do teletrabalho e como ambiente virtual de aprendizagem. 

Durante o período de aulas remotas, as atividades práticas e apresentações de TCCs também 

tiveram que ser adaptadas para o momento. Todos os cursos com módulos terminais 

organizaram e apresentaram os TCCs por meio da plataforma Microsoft Teams. 

Com o intuito de proporcionar um aprendizado produtivo, a Unidade vem elaborando pesquisas 

por meio do Microsoft Forms com o objetivo de nortear o trabalho da nossa equipe pedagógica 

e, principalmente, de auxiliar o corpo docente na preparação de suas aulas remotas. Essa é uma 

forma de obter um feedback dos discentes e, também, mapear possíveis problemas durante as 

aulas remotas. 



  

Os resultados da pesquisa realizada no final do 1º semestre de 2020 podem ser consultados nos 

links abaixo: 

Ensino Técnico Integrado ao Médio: https://urless.in/6d7SJ 

Ensino Técnico Modular (Sede): https://urless.in/nusCZ 

Ensino Técnico Modular (Extensão CEU Butantã): https://urless.in/nvtkm 

  

A ETESP segue orientando seus docentes e servidores sobre a nova realidade e reforçando a 

importância dos cuidados necessários durante esse momento tão inesperado. Além disso, 

reafirma o seu compromisso e responsabilidade pedagógica com todos os seus alunos, contando 

com o esforço, dedicação e cooperação de toda a sua comunidade. O momento é delicado e 

difícil, mas também de adaptação e união para o enfrentamento desta fase com paciência, 

cooperação e resiliência. 

 

ATOS LEGAIS 

  

A Escola Técnica Estadual de São Paulo pertence ao Centro Paula Souza, que é uma autarquia 

mantida pelo Governo do Estado de São Paulo. A Escola foi criada pelo Decreto Estadual nº 

28.217, de 29.02.88, publicado no D.O.E. de São Paulo, de 01.03.88, Seção I, página 03, e 

autorizada pelo Parecer C.E.E. número 87/88, publicado no D.O.E. de 05/03/88. 

A Escola tem como norma, para seu funcionamento, o Regimento Comum das Escolas Técnicas 

do CEETEPS, aprovado pelo Conselho Deliberativo, em 31/01/2006. Apresentam-se a seguir as 

autorizações da Instituição Mantenedora, publicadas em Diário Oficial do Estado de São Paulo, 

para o funcionamento dos cursos da Escola.   

  

ENSINO TÉCNICO INTEGRADO AO ENSINO MÉDIO 

• Administração Integrado – Portaria CETEC nº 735, de 10/09/2015, publicada no Diário 

Oficial de 11/09/2015, Poder Executivo, seção I, pág. 53. 

• Desenvolvimento de Sistemas integrado - Portaria do Coordenador do Ensino Médio e 

Técnico nº 1567, de 06/11/2018, publicada no Diário Oficial de 07/11/2018, Poder 

Executivo, seção I, pág. 75. 

• Edificações Integrado – Portaria CETEC nº 742, de 10/09/2015, publicada no DOE de 

11/09/2015 – Poder Executivo – Seção I – pág. 53. 

• Eletrônica Integrado – Portaria CETEC nº 728, de 10/09/2015, publicada no DOE de 

25/09/2015, Poder Executivo, Seção I, pág. 37-38. 

https://urless.in/6d7SJ
https://urless.in/nusCZ
https://urless.in/nvtkm


  

• Informática Integrado - Portaria CETEC nº 739, de 10/09/2015, publicada no Diário Oficial 

de 11/09/2015, Poder Executivo, seção I, pág. 53. 

• Meio Ambiente Integrado - Portaria CETEC nº 771, de 21/09/2015, publicada no Diário 

Oficial de 22/09/2015, Poder Executivo, seção I, pág. 38. 

  

ENSINO TÉCNICO 

• Administração - Portaria CETEC nº 733, de 10/09/2015, publicada no DOE de 

11/09/2015, Poder Executivo, Seção I, páginas 52-53. 

• Administração (modalidade semipresencial) - Portaria CEE/GP nº 370/2016, pág. 53 – 

Seção I – publicado no DOE de 09/12/2016 e Portaria CEE/GP nº 395/2016 – pág. 36 – 

Seção I – publicada no DOE de 10/12/2016. 

• Automação Industrial - Portaria do CETEC nº 727, de 10/09/2015, publicada no DOE de 

25/09/2015, Poder Executivo - Seção I – página 37. 

• Desenho de Construção Civil - Portaria CETEC nº 741 de 10/09/2015, publicada no DOE 

de 11/09/2015, Poder Executivo, Seção I, página 53. 

• Desenvolvimento de Sistemas – Portaria CETEC nº 1362, de 05/03/2018, publicada no 

DOE de 06/03/2018, Poder Executivo, Seção I, Página 77. 

• Edificações - Portaria Cetec nº 741, de 10/9/2015, publicada no Diário Oficial de 

11/09/2015, Poder Executivo, Seção I, página 53. 

• Eletrônica (modalidade semipresencial) – Parecer CEE/GP nº 370/2016 – pág. 53 – 

Seção I – publicado no DOE de 09/12/2016 e Portaria CEE/GP nº 395/2016 – pág. 36 – 

Seção I – publicado no DOE de 10/12/2016. 

• Eventos – Portaria Cetec – 1570, de 27/11/2018, publicada no DOE de 28/11/2018, Poder 

Executivo, Seção I, página 66. 

• Meio Ambiente – Portaria CETEC nº 1216, de 09/06/2017, publicada no DOE de 

10/06/2017, Poder Executivo, Seção I, página 55.  

• Recursos Humanos – Portaria CETEC nº 733, de 10/09/2015, publicada no DOE de 

11/09/2015, Poder Executivo, Seção I, página 52-53. 

• Transporte Metroferroviário – Portaria CETEC nº 741, de 10/09/2015 publicada no DOE 

de 11/09/2015, Poder Executivo, Seção I, página 53. 

• Turismo Receptivo – Portaria CETEC nº 1100, de 10/10/2016, publicada em DOE de 

11/10/2016, Poder Executivo, Seção I, página 103. 

  



  

Termo de Cooperação - Programa de Expansão da Educação Profissional Gratuita no 

Estado de São Paulo 

Publicado no DOE 18/06/2009, seção I  

Processo 1708/2009 - Acordo de Cooperação Técnico Educacional entre Secretaria do 

Desenvolvimento, Centro Paula Souza e a Secretaria Municipal de Educação. 

 

HISTÓRICO 

 

A Escola Técnica Estadual de São Paulo - ETESP - iniciou suas atividades educativas em 28 de 

março de 1988 e foi idealizada para ser uma escola pública de qualidade no âmbito do ensino 

técnico integral. O objetivo era o de oferecer aos estudantes a possibilidade de realizarem um 

curso técnico integrado em Processamento de Dados, área importante dentro de um contexto de 

desenvolvimento tecnológico e da nova economia mundial. 

 

Como forma de racionalizar recursos públicos, a Escola iniciou suas atividades em dependências 

ociosas da FATEC-SP e possuía seu próprio quadro de funcionários e docentes, mas utilizou, 

nos primeiros anos de sua história, os laboratórios e os recursos didáticos pedagógicos da 

FATEC. 

 

Em 1990, a Escola implantou o curso técnico integrado em Eletrônica e, em 1991, o curso técnico 

integrado em Edificações. Assim, como o curso de Processamento de Dados, esses cursos 

tinham a duração de 3 anos em período integral e a estrutura curricular contemplava o Ensino 

Técnico e o Ensino de Segundo Grau (atual Ensino Médio). 

 

A Escola, em 1998, sofreu mudanças significativas em razão dos novos princípios filosóficos e 

pedagógicos trazidos pela nova Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional de 1996 e pela 

Reforma no Ensino Técnico em 1997. Por exigências legais, a ETESP passou a oferecer o 

Ensino Médio em três anos e o Ensino Técnico Modular em um ano e meio. Assim, foram 

ofertadas vagas para o Ensino Médio e para os cursos técnicos modulares em: Informática, 

Eletrônica, Edificações e Turismo. 

 

Em 2000, a Unidade começou a direcionar o seu foco de atuação para as áreas de novas 

tecnologias e implantou o curso técnico em Telecomunicações. Nos anos seguintes, em 2001, 

ofereceu outras demandas por formação técnica, implantando os cursos técnicos em Transporte 

sobre Pneus e Trânsito Urbano e Transporte Metropolitano sobre Trilhos e, em 2002, o curso 

técnico em Administração. 



  

 

Em 2003, a ETEC de São Paulo implantou o curso técnico em Seguros, turma piloto proposta 

pela Coordenadoria do Ensino Técnico do Centro Paula Souza. Neste mesmo ano, criou e 

implantou o curso técnico em Automação Industrial com o objetivo de diversificar as alternativas 

de cursos na área industrial. 

 

A ETESP, em 2004, passou a oferecer também o curso técnico em Gestão Ambiental em razão 

da grande procura por formação nessa área profissional. 

 

No primeiro semestre de 2005, a Escola substituiu a habilitação de técnico em Edificações pelo 

curso técnico em Desenho de Construção Civil. No segundo semestre desse mesmo ano, 

implantou os cursos técnicos em Museu e Reabilitação de Dependência Química - esses cursos 

foram idealizados e estruturados pela Coordenadoria do Ensino Técnico do Centro Paula Souza 

e a ETESP aceitou o desafio de colocar em prática essa experiência piloto na execução desses 

cursos. 

 

Em julho de 2006, o Centro Paula Souza convidou a Direção da Escola para coordenar o Projeto 

de Implantação da ETEC Parque da Juventude. Como as instalações físicas dessa nova unidade 

não ficaram prontas, os alunos dos cursos técnicos em Enfermagem e Informática da ETEC 

Parque da Juventude estudaram o primeiro módulo no próprio endereço da ETESP. 

 

A Escola inovou mais uma vez em 2007 e passou a oferecer à sociedade o curso técnico 

integrado em Administração. Esse curso resultou de uma parceria entre o Centro Paula Souza e 

o Governo Federal para a ampliação de vagas do PROEJA. Nesse mesmo ano, ofereceu 

também cursos de Qualificação Profissional em Desenhista Projetista de Construção Civil e 

Apoio Administrativo do PROMINP - Programa de Mobilização da Indústria Nacional de Petróleo 

e Gás Natural - cujo objetivo principal consistia na qualificação de pessoal proveniente de 

concurso público realizado pela Petrobrás que poderiam ser absorvidos para trabalhar na própria 

Petrobrás ou em empresas terceirizadas, prestadoras de serviços a essa estatal. 

 

Em 2008, a ETESP substituiu o curso técnico em Desenho de Construção Civil pelo curso técnico 

em Edificações com Ênfase em Projetos. Além dos cursos referidos anteriormente, a escola 

ofereceu cursos de qualificação básica para trabalhadores da frente de trabalho no Programa 

Emergencial de Auxílio aos Desempregados - PEAD, nas modalidades Administração com 

Informática e Eventos e, Turmas do Curso Apoio Administrativo do convênio do Centro Paula 

Souza x FAT x Prominp. 

 

A partir de 2009, houve algumas alterações nos cursos, em razão das novas orientações 

curriculares propostas pelo Centro Paula Souza, visando atender à normatização do Catálogo 



  

Nacional dos Cursos Técnicos do Governo Federal. Com isso, a ETESP passou a oferecer o 

curso técnico em Agenciamento de Viagem, em substituição ao curso técnico em Turismo; o 

curso técnico em Meio Ambiente, no lugar de Gestão Ambiental e, Desenho de Construção Civil, 

no lugar de Edificações com Ênfase em Projetos. Ainda neste mesmo ano, a ETESP ofereceu 

cursos do Programa de Qualificação Profissional - PEQ (duas turmas na modalidade Informática 

Básica e uma turma de Assistente Administrativo) e do Prominp (três turmas de Apoio 

Administrativo e uma turma de Eletricista Força e Controle). 

 

No 2º semestre de 2009, a Escola passou a oferecer o curso técnico em Transporte Ferroviário, 

em substituição ao curso técnico em Transporte Metropolitano sobre Trilhos e, em classe 

descentralizada, na E.E. Ministro Costa Manso, o curso técnico em Administração, numa parceria 

CEETEPS e Secretaria da Educação (Plano de Expansão II). 

 

Em 2010, a ETESP ofereceu outros cursos: Técnico em Eventos, Técnico em Administração - 

modalidade semipresencial e o curso técnico em Transporte Rodoviário em substituição à 

Transporte sobre Pneus e Trânsito Urbano. Além disso, coordenou a implantação de uma nova 

unidade do Centro Paula Souza, no Butantã, a ETEC CEPAM, com o inédito curso Técnico em 

Gestão Pública.  

 

Nesse ano, também, o Programa de Qualificação Profissional - PEQ beneficiou, 

aproximadamente, 70 pessoas com os cursos de Técnico em Vendas e Informática Básica que 

realizaram o curso na ETESP. 

 

Em continuidade ao Programa de Expansão II da Educação Profissional gratuita do Estado de 

São Paulo, foi implantado no 2º semestre de 2010, em regime de classes descentralizadas no 

CEU Butantã, duas turmas do curso Técnico em Administração. 

 

A ETESP, em 2011, ofereceu pelo Programa Via Rápida, o curso de Qualificação Profissional 

em Informática beneficiando 23 pessoas que buscavam uma oportunidade no mercado de 

trabalho ou que desejavam ter seu próprio negócio. 

 

Em 2012, a ETESP foi escolhida para coordenar a implantação de mais uma unidade do Centro 

Paula Souza, a Etec Nova Luz, que oferece cursos técnicos na área de Hospitalidade e Lazer. 

Além disso, implantou dois cursos novos na Extensão EE Ministro Costa Manso: curso Técnico 

em Finanças, da parceria do Centro Paula Souza com a FEBRABAN e Técnico em Informática 

Integrado ao Ensino Médio, parceria do Centro Paula Souza com a Secretaria da Educação do 

Estado de São Paulo. Esta parceria ficou conhecida como Programa VENCE. 

 

A partir do 2º semestre de 2012, a ETESP, por determinação do Centro Paula Souza, começou 



  

a ofertar por meio de Vestibulinho acesso a vagas remanescentes do 2º módulo dos cursos 

técnicos em Administração e Informática, inclusive nas classes descentralizadas. 

Em 2013, o Curso Técnico em Eletrônica integrado ao Ensino Médio foi implantado na ETESP. 

O ETIM, como é conhecida esta modalidade de curso, proporciona a formação propedêutica 

interligada à capacitação profissional. 

 

Em 2014, optamos por novamente aumentar a oferta de vagas para o ETIM, substituindo uma 

turma do Ensino Médio Regular e uma turma do Curso Técnico em Meio Ambiente modular pela 

Habilitação Técnica em Meio Ambiente integrado ao Ensino Médio e encerramos a oferta de 

vagas para o Programa Vence. No 2º semestre, implantamos o curso Técnico em Recursos 

Humanos na classe descentralizada da ETESP no CEU Butantã. 

 

No ano de 2015, aumentamos a oferta de vagas para uma nova modalidade de ensino. A ETESP 

criou e implantou o curso de Especialização em Organização de Eventos Corporativos. Este 

curso, teve a duração de seis meses e foi destinado a alunos que já possuíam algum curso 

técnico no eixo tecnológico de Hospitalidade e Lazer e que buscavam um aperfeiçoamento na 

área. 

 

Em 2016, houve a oferta de vagas no Ensino Médio Integrado, implantando duas novas turmas: 

Administração Integrado ao Ensino Médio e Informática Integrado ao Ensino Médio. E, encerrou-

se a oferta de vagas nos Cursos Técnico em Finanças e Informática Integrada ao Ensino Médio 

(Programa Vence) na Extensão E.E. Ministro Costa Manso. No segundo semestre de 2016, a 

Unidade ofereceu vagas para o curso Técnico em Eletrônica - modalidade EAD semipresencial 

- com aulas aos sábados. 

 

A ETEC de São Paulo, em 2017, ofertou vagas para os cursos: Ensino Médio; Ensino Técnico 

Integrado ao Médio em Administração, Eletrônica, Informática e Meio Ambiente; Ensino Técnico 

em Administração, Desenho de Construção Civil, Eventos, Informática e Transporte 

Metroferroviário e, Eletrônica (EAD – semipresencial) – turma aos sábados. Diante da boa 

demanda para o curso Técnico em Eletrônica – modalidade EAD, foram ofertadas, no 

Vestibulinho 2017, vagas também para aulas às terças e quintas-feiras e às segunda e quartas-

feiras. Na Classe Descentralizada – CEU Butantã, foram ofertadas vagas para os cursos de 

Administração e Recursos Humanos. 

 

Em 2018, a ETEC de São Paulo alterou a oferta de vagas: não ofereceu novas vagas para o 

Ensino Médio e implantou o curso de Edificações Integrado ao Ensino Médio. 

 

Novas mudanças ocorreram em 2019. A Unidade implantou o curso Técnico de Turismo 

Receptivo e, no lugar do curso Técnico de Informática e ETIM de Informática, respectivamente, 



  

Técnico de Desenvolvimento de Sistemas e ETIM de Desenvolvimento de Sistemas. Neste ano, 

concluímos a oferta de vagas para o Ensino Médio. 

 

Em 2020, a Unidade continuará ofertando vagas para os cursos já oferecidos em 2019 e, para o 

1º semestre, o curso de Eventos passará a ter apenas dois módulos, ou seja, o curso poderá ser 

concluído em apenas um ano. Para o 2º semestre, a ETEC de São Paulo oferecerá vagas para 

o curso Técnico em Edificações, em substituição ao curso de Desenho de Construção Civil. 

 

Gestores da Unidade 

Prof. Miguel Russo – de 1988 a julho/1989. 

Profª Laura Laganá – de agosto/1989 a outubro/1995. 

Profª Márcia Loduca – de outubro/1995 a julho/2004. 

Prof. Carlos Augusto de Maio – de julho/2004 a julho/2012. 

Prof. Nivaldo Jesus dos Santos Freire – julho/2012 a julho/2016. 

Prof. Negipe Valbão Junior – julho/2016 a julho/2020. 

Prof. Rafael Nobre Orsi - julho/2020 até o momento. 

 

CARACTERIZAÇÂO 

Níveis e Modalidades de Ensino 

Modalidade Técnico 
 

ENSINO TÉCNICO PRESENCIAL 

Eixo Tecnológico: Gestão e Negócios 

ADMINISTRAÇÃO (Sede e Extensão CEU Butantã) 

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. 

  

RECURSOS HUMANOS (Extensão CEU Butantã) 

O Técnico em Recurso Humanos é o profissional que executa rotinas administrativas de pessoal 

com base na Legislação Trabalhista e Previdenciária. Auxilia no controle e avaliação de 



  

subsistemas de gerenciamento e contribui para a implementação das estratégias 

organizacionais. Administra pessoal, promove ações de treinamento, identifica e sugere plano 

de benefícios. Descreve e classifica postos de trabalho, aplica questionários e processa 

informações acerca dos trabalhadores. Atua nos processos de recrutamento, seleção e 

integração, assessora as relações de trabalho e sistemas de avaliação de desempenho. Presta 

serviços de comunicação oral e escrita, liderança, motivação, formação de equipes e 

desenvolvimento de pessoal com empenho no crescimento simultâneo, individual e do grupo de 

forma ética. Realiza ações empreendedoras e em processos de orientação sobre a importância 

da segurança no trabalho e da saúde ocupacional.  

Mercado de trabalho: Organizações públicas, privadas, mistas e do terceiro setor ou como 

autônomos e consultores.  

  

Eixo Tecnológico: Controle e Processos Industriais 

AUTOMAÇÃO INDUSTRIAL 

O Técnico em Automação Industrial é o profissional que realiza integração de sistemas de 

automação composto por redes industriais, instrumentação, sistemas robotizados, 

automatização hidráulica e pneumática, sistemas de controle eletromecânicos e sistemas 

embarcados. Emprega programas de computação para supervisão e controle da produção 

integrado às redes industriais. Realiza manutenção nos elementos utilizados para automação, 

medição e controle. Projeta, propõe, planeja e executa instalação dos equipamentos utilizados 

nos sistemas de automação. Realiza manutenção em sistemas de automação industrial. Realiza 

medições, testes e calibrações de equipamentos industriais elétricos e eletrônicos. Executa 

procedimentos de controle de qualidade, segurança e gestão.  

Mercado de trabalho: Empresas de manutenção e reparos. Laboratórios de controle de 

qualidade.  Empresas integradoras de sistemas de automação industrial. Fabricantes de 

máquinas, componentes e equipamentos robotizados. Grupos de pesquisa que desenvolvam 

projetos na área de sistemas elétricos.  Indústrias com linhas de produção automatizadas, 

químicas, petroquímicas, de exploração e produção de petróleo, aeroespaciais, automobilística, 

metalomecânica e plástico.  

  

Eixo Tecnológico: Infraestrutura 

DESENHO DE CONSTRUÇÃO CIVIL (última turma no 2º semestre/2020) 

O Técnico em Desenho de Construção Civil é o profissional que desenvolve atividades relativas 

ao estudo do planejamento de projetos e de obras, sob a óptica de aspectos técnico-econômicos, 

socioambientais, urbanísticos, históricos e legais. Analisa projetos e define a metodologia de 



  

trabalho, dimensionando a equipe de desenhistas e determinando os prazos para a elaboração 

dos projetos. Elabora orçamentos para execução de serviços de projetos técnicos e de obras. 

Executa desenhos técnicos de projetos de arquitetura, estrutura, saneamento, instalações 

hidráulicas, elétricas, gás, ar condicionado, incêndio, redes de esgoto, águas pluviais, 

abastecimento de água, cartográficos e de estradas, de acordo com legislação específica e 

conforme limites regulamentares e normativas ambientais na área da Construção Civil. Utiliza, 

no desenvolvimento de suas atividades, ferramentas gráficas tradicionais, computacionais e 

maquetes. 

Mercado de trabalho: empresas públicas, privadas e do terceiro setor; escritórios de projetos 

de arquitetura, engenharia civil e/ ou infraestrutura e de instalações; empresas de maquetes 

físicas e eletrônicas; imobiliárias e construtoras; profissional autônomo. 

  

EDIFICAÇÔES 

O TÉCNICO EM EDIFICAÇÕES é o profissional que desenvolve e executa projetos de 

edificações conforme normas técnicas de segurança, de acordo com legislação específica, 

conforme limites regulamentares e normativa ambiental. Planeja a execução, elabora orçamento 

e memorial descritivo de obras. Supervisiona a execução de diferentes etapas do processo 

construtivo. Presta assistência técnica no estudo e desenvolvimento de projetos, pesquisas e 

controle tecnológico de materiais na área da Construção Civil. Orienta e coordena a execução 

de serviços de manutenção de equipamentos e de instalações em edificações. Orienta na 

assistência técnica para compra, venda e utilização de produtos e equipamentos especializados. 

Mercado de trabalho: empresas públicas, privadas e do terceiro setor na área de Construção 

Civil e interfaces; escritórios de projetos e de construção civil; canteiros de obras. 

  

TRANSPORTE METROFERROVIÁRIO 

O Técnico em Transporte Metroferroviário é o profissional que atua na coordenação da circulação 

de veículos metroferroviários. Controla e programa os horários de circulação de trens. Administra 

e controla atividades de pátios e terminais. Opera equipamentos e sistemas de sinalização, 

telecomunicações a bordo utilizados nos sistemas metroferroviários. Manobra equipamentos e 

veículos metroferroviários. Atua nos Centros de Controle. Presta serviços de apoio ao usuário e 

supervisão de equipe de trabalho. Preenche relatórios, planilhas, documentos de despacho, 

diário operacional e boletins de ocorrência. Coordena e orienta equipes de profissionais 

envolvidos com a operação. 



  

Mercado de trabalho: instituições públicas e privadas do sistema metroferroviário; 

concessionárias; órgão de controle e regulação; empresas de projeto, operação ou consultoria 

no setor metroferroviário. 

  

Eixo Tecnológico: Turismo, Hospitalidade e Lazer 

EVENTOS 

O Técnico em Eventos é o profissional que projeta, planeja, organiza, coordena, executa e avalia 

serviços de apoio técnico e logístico a eventos de diversas classificações e tipologias. Utiliza 

normas de cerimonial e protocolo. Opera as ferramentas de marketing e de divulgação. Executa 

procedimentos de recepção e encaminhamentos demandados por eventos. Coordena a 

decoração de ambientes e o armazenamento e a organização de gêneros alimentícios servidos 

em eventos.  

Mercado de trabalho: Hotéis; Buffets; Restaurantes; Órgãos públicos; Cruzeiros marítimos; 

Convention visitors bureaux; Parques temáticos e urbanos; Empresas organizadoras de eventos; 

Centro de convenções e de exposições; Empresas prestadoras de serviços para eventos 

  

TURISMO RECEPTIVO 

O Técnico em Turismo Receptivo é o profissional que acolhe o turista em agências de turismo, 

meios de hospedagem, bares e restaurantes, empresas organizadoras de eventos, hospitais, 

parques, dentre outros atrativos turísticos e empresas prestadoras de serviços em hospitalidade. 

Organiza atividades recreativas, identifica os equipamentos e atrativos turísticos, organiza 

roteiros históricos, culturais e educativos, planeja eventos, assim como desenvolve atividades 

inerentes à arte da hospitalidade. Presta informações, assistência e orientação técnica ao turista, 

bem como identifica oportunidades empreendedoras.  

Mercado de Trabalho: Hotéis; Pousadas; Resorts; Restaurantes e similares; Parques 

temáticos; Cruzeiros marítimos; Buffets; Agências de viagens; Agência de eventos; Operadoras 

turísticas; Aeroportos; Postos de informações turísticas; Empresas prestadoras de serviços da 

área turística  

  

Eixo Tecnológico: Informação e Comunicação 

DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS 

O Técnico em Desenvolvimento de Sistemas é o profissional que analisa e projeta sistemas. 

Constrói, documenta, realiza testes e mantém sistemas de informação. Utiliza ambientes de 



  

desenvolvimento e linguagens de programação específica. Modela, implementa e mantém 

bancos de dados.  

Mercado de Trabalho:  Empresas e departamentos de desenvolvimento de sistemas em 

organizações governamentais e não governamentais, podendo também atuar como profissional 

autônomo. 

  

Eixo Tecnológico: Ambiente e Saúde 

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, no acompanhamento e na execução de sistemas de gestão 

ambiental. Atua na organização de programas de educação ambiental, de conservação e de 

preservação de recursos naturais, de redução, reuso e reciclagem. Detecta as intervenções 

ambientais, auxilia na análise de suas consequências e operacionaliza a execução de ações 

para preservação, conservação, otimização, minimização e remediação dos seus efeitos. 

Procura meios de viabilizar soluções ambientais aos interesses e demandas mercadológicos, 

identificando oportunidades de negócios empreendedores.  

Mercado de trabalho: Instituições públicas. Terceiro setor. Empresas prestadoras de serviço de 

controle ambiental. Empresas privadas ou públicas atuantes em Sistemas de Gestão Ambiental. 

Sistemas de Tratamento de água, esgotos e efluentes diversos. Prestação de serviço em 

consultoria ambiental e gestão de resíduos. Unidades de preservação. Empresas de pesquisa. 

Parques, jardins botânicos e empresas florestais. Instituições e organizações não 

governamentais.  

  

ENSINO TÉCNICO SEMIPRESENCIAL 

ADMINISTRAÇÃO – Modalidade EAD 

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. 

  



  

ELETRÔNICA – Modalidade EAD 

O Técnico em Eletrônica é o profissional que participa do desenvolvimento de projetos. Executa 

a instalação e a manutenção de equipamentos e sistemas eletrônicos e de automação. Realiza 

medições e testes com equipamentos eletrônicos. Executa procedimentos de controle de 

qualidade e gestão da produção de equipamentos eletrônicos. 

Mercado de trabalho: Indústrias. Laboratórios de controle de qualidade e de manutenção. 

Empresas de informática, de telecomunicações e de produtos eletrônicos. 

 

Modalidade Integrado 
 
 
ENSINO TÉCNICO INTEGRADO AO ENSINO MÉDIO 

Eixo Tecnológico: GESTÃO E NEGÓCIOS 

Administração - Integrado ao Ensino Médio 

Este 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. 

  

Eixo Tecnológico: INFRAESTRUTURA 

Edificações - Integrado ao Ensino Médio 

Desenvolve e executa projetos. Planeja a execução, elabora orçamento e memorial descritivo. 

Supervisiona a realização de diferentes etapas do processo construtivo. Presta assistência 

técnica no estudo e desenvolvimento de projetos, pesquisas e controle tecnológico de 

materiais. Orienta e coordena serviços de manutenção de equipamentos e instalações. Orienta 

na assistência técnica para compra, venda e utilização de produtos e equipamentos 

especializados. 

Mercado de trabalho: empresas públicas, privadas e do terceiro setor na área de Construção 

Civil e interfaces, escritórios de projetos e de construção civil, canteiros de obras. 

  

Eixo Tecnológico: INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO 



  

Desenvolvimento de Sistemas – Integrado ao Ensino Médio 

O Técnico em Desenvolvimento de Sistemas é o profissional que desenvolve sistemas 

computacionais utilizando ambiente de desenvolvimento. Modela, implementa e mantém banco 

de dados. Utiliza linguagem de programação específica. Realiza testes de programas de 

computador. Mantém registros para análise e refinamento de resultados. Elabora documentação 

do sistema. Aplica princípios e definição de análise de dados. Executa manutenção de programas 

de computador.  

Mercado de trabalho: empresas e departamentos de desenvolvimento de sistemas em 

organizações governamentais e não governamentais, podendo também atuar como profissional 

autônomo 

  

Informática - Integrado ao Ensino Médio (conclusão da última turma em 2020) 

Este profissional que desenvolve programas de computador seguindo as especificações e 

paradigmas da lógica e das linguagens de programação utilizando códigos de linguagem 

científica e matemática pertinentes a diferentes contextos e situações e identifica fontes e 

documentos específicos para a obtenção das informações desejadas. Utiliza ambientes de 

desenvolvimento de sistemas, sistemas operacionais e banco de dados selecionando 

ferramentas, identificando metodologias, procedimentos e equipamentos e estabelece critérios 

para sua seleção e utilização. Realiza testes de programas de computador, mantendo registros 

que possibilitem análises e refinamento de resultados, reconhecendo e respeitando os limites 

éticos e morais que devem ser considerados na condução do desenvolvimento científico e 

tecnológico ao interpretar e criticar resultados numa situação concreta. Executa manutenção de 

programas de computadores implantados, elabora, desenvolve, acompanha e avalia rotinas de 

trabalho. Atua segundo princípios que cooperam e solidarizam-se, assumindo sua parcela de 

responsabilidade na construção de sociedades justas. 

Mercado de trabalho: instituições públicas, privadas e do terceiro setor, que demandam 

sistemas computacionais, especialmente envolvendo programação de computadores; indústrias 

em geral; comércio; empresas de prestação de serviços e empresas de tecnologia da 

informação; como autônomo em consultoria, treinamento e desenvolvimento de softwares. 

  

Eixo Tecnológico: CONTROLE E PROCESSOS INDUSTRIAIS 

Eletrônica - Integrado ao Ensino Médio 

O Técnico em Eletrônica é o profissional que participa do desenvolvimento de projetos. Articula 

as linguagens matemática e científica, elabora, acompanha e avalia planos de trabalho. Emprega 

critérios e aplica procedimentos. Executa a instalação e a manutenção de equipamentos e 



  

sistemas eletrônicos. Identifica metodologias, sistemas e equipamentos e estabelece a utilização 

desses de forma adequada. Realiza medições e testes com equipamentos eletrônicos. 

Reconhece e valoriza os conhecimentos e tecnologias que possibilitam a resolução de 

problemas. Executa procedimentos de controle de qualidade e gestão da produção de 

equipamentos eletrônicos. Organiza recursos humanos e materiais. Divide tarefas e compartilha 

responsabilidades. Atua segundo princípios éticos e cidadãos. 

Mercado de trabalho: Indústrias; laboratórios de controle de qualidade e de manutenção; 

empresas de informática, de telecomunicações e de produtos eletrônicos. 

  

Eixo Tecnológico: AMBIENTE E SAÚDE 

Meio Ambiente - Integrado ao Ensino Médio 

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, no acompanhamento e na execução de sistemas de gestão ambiental. Atua na 

organização de programas de educação ambiental, de conservação e de preservação de 

recursos naturais, de redução, reuso 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 (municipais, estaduais e federais, secretarias, 

órgãos ambientais, unidades de conservação ambiental, entre outras); terceiro setor (constituído 

por organizações sem fins lucrativos e não governamentais, que tem como objetivo gerar 

serviços de caráter público); empresas prestadoras de serviços na área Ambiental (análise da 

qualidade da água, ar, ruído e solo); empresas que possuem ou implementam Sistemas de 

Gestão Ambiental; estações de tratamento de água, efluentes, resíduos, laboratórios e centros 

de pesquisa da área Ambiental, industrias no geral, consultorias técnico ambientais. 

 

  



  

 

AGRUPAMENTO DISCENTE 

Habilitação Turno Classes Alunos Semestre 

Administração  Noite 1 22 1 

Administração  Noite 1 30 2 

Administração  Noite 1 23 2 

Administração  Noite 1 23 2 

Administração  Noite 1 40 2 

Administração  Noite 1 15 1 

Administração  Noite 1 22 1 

Administração  Noite 1 30 1 

Administração  Noite 1 15 2 

Administração  Noite 1 38 1 

Administração (Etim)  Integral  1 40 2 

Administração (Etim)  Integral  1 41 2 

Administração (Etim)  Integral  1 38 2 

Administração (Etim)  Integral  1 41 1 

Administração (Etim)  Integral  1 38 1 

Administração (Etim)  Integral  1 40 1 

Administração - EAD  Manhã  1 28 1 

Administração - EAD  Manhã  1 25 2 

Automação Industrial  Noite 1 29 1 

Automação Industrial  Noite 1 40 2 

Desenho de Construção Civil Noite 1 24 1 
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Informática (Etim)  Integral  1 43 1 

Informática (Etim)  Integral  1 43 2 
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Meio Ambiente  Noite 1 40 2 

Meio Ambiente (Etim)  Integral  1 40 2 

Meio Ambiente (Etim)  Integral  1 37 1 

Meio Ambiente (Etim)  Integral  1 38 2 

Meio Ambiente (Etim)  Integral  1 38 1 
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Meio Ambiente (Etim)  Integral  1 40 1 

Recursos Humanos  Noite 1 17 2 

Recursos Humanos  Noite 1 18 1 
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CLASSES DESCENTRALIZADAS 

Localização CEU Butantã 

Coordenador Prof. José Roberto da Silva Santos 

Parcerias 

Programa de Expansão II da Educação Profissional Gratuita do Estado de São Paulo, através 

da parceria do Centro Paula Souza com a Prefeitura de São Paulo. Este programa funciona como 

o regime de classes descentralizadas, criando turmas nos Centros Educacionais Unificados 

(CEUs), aproveitando a infraestrutura e equipamentos disponíveis. Atualmente essa Classe 

Descentralizada oferece os cursos de Administração e Recursos Humanos. 

 

RECURSOS HUMNOS 

 

Administrativo 

ADEILDA MACHADO AMORIM 

ANITA ROSA DURAN (AFASTADA POR LICENÇA SAÚDE) 

ANTÔNIO EVANGELISTA DOS SANTOS 

DEISE ROCHA CRUZ 

EDISON KIYOHARU SOGA 

EVANI CERQUEIRA ARAÚJO 

FÁBIO D'OLIVEIRA 

Recursos Humanos  Noite 1 22 2 

Recursos Humanos  Noite 1 23 1 

Recursos Humanos  Noite 1 30 2 

Recursos Humanos  Noite 1 26 1 

Transporte Metroferroviário  Noite 1 40 2 

Transporte Metroferroviário  Noite 1 23 1 

Turismo Receptivo  Noite 1 40 2 

Turismo Receptivo  Noite 1 29 1 
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GLAUCE CABRAL DA SILVA 

JANAINA MARTINS DE OLIVEIRA 

RAFAEL JOSÉ FERREIRA DE SOUZA (AFASTADO) 

RAFAEL NOBRE ORSI 

REGINALDO ROBERTO DE FREITAS 

ROBSON ROBERTO TEIXEIRA ARAÚJO 

ROSENIR FIGUEIREDO SANTANA 

RYUJI HENRY IZUKAWA 

TEREZINHA MARGARIDA DE SOUZA 

VALÉRIA APARECIDA SOUZA SANTOS 

 

Auxiliar de Docentes 

CLARICE DIAS COELHO 

CLAUDIO DE ALMEIDA BRITO 

MATHEUS PRADO BRUNETTI DA SILVA 

 

Estagiários 

ELIUDE SELMA ALVES DA SILVA 

GABRIELA SILVA SANTOS 

JORGE VITOR TELES MONÇÃO 

JULIA NAKAMURA DE OLIVEIRA 

 

Docente 

ADEMIR DE JESUS MOREIRA 

ADRIANA VILANO DINAMARCO 

ALBERTO UTIDA 

ALCIMAR BARBOSA DOS REIS 

ALEXANDRE LIMA DE CARVALHO 

ALMÉRIO MELQUIADES DE ARAÚJO (AFASTADO) 
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ANA CÂNDIDA DE OLIVEIRA SOUZA 

ANA CÁSSIA SANCHES VILELA ALONSO 

ANA PAULA MACHADO VIEIRA (Licença para Tratar de Interesses Particulares) 

ANDRÉ LOPES LOULA 

ÂNGELO FÊDE 

BRUNA CINQUINI RIBEIRO 

BRUNO PEREIRA TONIOLO 

CAIO VINÍCIUS DE SOUZA MARTINGO 

CAMILA MENDONÇA DA SILVA 

CARLOS ALBERTO DE OLIVEIRA CARVALHO 

CARLOS AUGUSTO DE MAIO (AFASTADO) 

CARLOS EDUARDO QUERIDO 

CARLOS OLAVO NOVAES AMARAL DE OLIVEIRA 

CARLOS RONNY DE SOUSA 

CAROLINA APARECIDA COELHO 

CÉLIO DE SOUSA FERREIRA FILHO 

CRISTIAN AMARAL SANTOS MENEZES 

CRISTINA SCHIFFER ROGERO MORIS 

DANIEL KAISER 

DEBORA KALOUSDIAN 

DENIS RAMOS MORALES 

DIEGO RAFAEL DE OLIVEIRA ERRERIA CORTEZ 

DIRCE BERTAN DE FREITAS 

ECILA LANGONA 

EDUARDO CARREIRO DA CRUZ 

ÉLDER UBIRAJARA DOS SANTOS 

ELIANA DUTENKEFER TONGU 

ELIEZER DE ARAÚJO 

ELIZABETE CAROLINA TENÓRIO CALDERON 
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ELTIZA RONDINO VASQUES 

ENRIQUE GABRIEL 

EVANDRO CARLOS TERUEL 

FÁBIO AILTON FERREIRA DE MORAIS LÁZARO 

FÁBIO DELLA NINA 

FÁBIO NEVES MARGARIDO (Licença para tratar de interesses particulares) 

FERNANDO DE ALMEIDA BARBOSA 

FERNANDO DE JESUS FERREIRA 

FERNANDO MITSUYAMA CARDOSO 

FERNANDO SILIANO REYES 

FLÁVIA DE CÁSSIA NASCIMENTO DOS SANTOS 

FRANCIS CAMILO SALIBA 

GERSON DAVI TAVARES 

GILSON FREIRES DOS SANTOS 

GLÓRIA DE NORONHA CAMPOS 

GUALBERTO GOMES DA SILVA 

HAMILTON MACHITI DA COSTA 

IEDA MARTINS SANTIAGO 

IRINEU ANÍSIO DA NÓBREGA 

IVANETE MARIA DURÃES DE OLIVEIRA (Licença para tratar de interesses particulares) 

IVONE MARCHI LAINETTI RAMOS (AFASTADA) 

IZABEL BORGES FERREIRA 

JAQUELINE RODRIGUES DOS SANTOS 

JAYME FRIGENE 

JOÃO CARLOS PRADO DE LIMA 

JOSÉ ROBERTO DA SILVA SANTOS 

JOTACIR MONTEIRO NUNES DE BARROS 

JULIANA LIMA RUBERT PERIS 

JULIUS CÉSAR JOSÉ CAPELLINI 
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KAREN LUISA DE FREITAS DELLA VITTORIA DUARTE 

LAURA MARGARIDA JOSEFINA LAGANÁ (AFASTADA) 

LEONARDO FORTUNATO PUGA 

LEONARDO GABRIEL OROSCO GARIN 

LEONILDA CRUZ DE SOUZA DELBONI 

LUCAS DOMINICIANO PEREIRA 

LUIS CARLOS BARBOSA BORGES 

LUIS DA SILVA PIÑEL 

LUIZ PINHEIRO JÚNIOR 

LUIZ RICARDO DE SOUZA 

MARCELA LEITE DO NASCIMENTO PASQUINI 

MARCELIANA MENDES DOS REIS 

MARCIA XAVIER CURY 

MARCOS ALVES PEREIRA 

MARCOS AUGUSTO PEREIRA DA SILVA 

MARCOS BORBA 

MARIA INÊS BENVENUTTI (AFASTADA) 

MARIA JOSÉ ALVES DE MENDONÇA 

MARIA LUCIA DE CARVALHO PEREIRA (AFASTADA) 

MARLEI MENDES 

MAURICIO CAMARGO TRIDA 

MICHELE DOS SANTOS RIBEIRO 

MIGUEL FADUL BANDUK 

MIGUEL INÁCIO DA SILVA 

NAICIR CORREA REBELATTO BECHARA ANDERE 

NAIR MATIKO HARA 

NATÁLIA PALERMO PEREIRA CARUSO 

NEGIPE VALBÃO JÚNIOR (AFASTADO POR LICENÇA SAÚDE) 

NEHEMIAS ALEXANDRE FELINTO DE LIMA 
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NIVALDO JESUS DOS SANTOS FREIRE (AFASTADO) 

PATRÍCIA ZANON DE MENEZES BUSSAMARA 

PAULO KEIROGLO 

PEDRO FERNANDO NEVES DA COSTA 

PRISCILA HAGIHARA DA SILVA 

RAQUEL FABBRI RAMOS (AFASTADA) 

REGINALDO TEIXEIRA ALESSI 

RICARDO BELTRAME 

RICARDO DOS SANTOS FREIRE (AFASTADO) 

ROBERTA PEDROSO 

ROBERTO DE CASTRO (AFASTADO) 

RODRIGO VIEIRA CAMPOS 

ROGER AUGUSTO BARBOSA MONTEMOR 

ROGÉRIO CARLOS PIRES VIEIRA 

ROSANA BARROS DOS SANTOS 

ROSANA MACIEL GONÇALVES 

RUBEM NERO GOMES XAVIER 

RUBENS SERGIO FILHO 

SALOMAO DA CRUZ MARQUES 

SÉRGIO BARS 

SÉRGIO TARAN 

SÉRGIO YOSHIHARU HITOMI 

SHIRLEI PAQUES PEREIRA 

SILVIA CRISTINA LOOSE 

SORAIA MORAES DE OLIVEIRA 

SORAYA KULLERKUPP CONTRO CASSETTA (AFASTADA) 

TALLES WILE PESSEGUEIRO 

TANIA DE OLIVEIRA CAVALCANTE KIBATA 

TARSIA K. DE CASTRO VASCONCELOS CASIMIRO (AFASTADA) 

javascript:AbrirPopup(%22/ppg/custom/plano/humano/editar.js/7b3c293b-b033-4e2f-bc57-088d7d36eac4_36_1_122%22)
javascript:AbrirPopup(%22/ppg/custom/plano/humano/editar.js/fbbc7b24-7098-0a13-433d-24247a1083a4%22)
javascript:AbrirPopup(%22/ppg/custom/plano/humano/editar.js/7b3c293b-b033-4e2f-bc57-088d7d36eac4_36_1_123%22)
javascript:AbrirPopup(%22/ppg/custom/plano/humano/editar.js/3d850b39-0c77-bd07-4dfa-a33a3dcba3f2%22)
javascript:AbrirPopup(%22/ppg/custom/plano/humano/editar.js/7b3c293b-b033-4e2f-bc57-088d7d36eac4_36_1_23%22)
javascript:AbrirPopup(%22/ppg/custom/plano/humano/editar.js/7b3c293b-b033-4e2f-bc57-088d7d36eac4_36_1_125%22)
javascript:AbrirPopup(%22/ppg/custom/plano/humano/editar.js/7b3c293b-b033-4e2f-bc57-088d7d36eac4_36_1_128%22)
javascript:AbrirPopup(%22/ppg/custom/plano/humano/editar.js/7b3c293b-b033-4e2f-bc57-088d7d36eac4_36_1_129%22)
javascript:AbrirPopup(%22/ppg/custom/plano/humano/editar.js/7b3c293b-b033-4e2f-bc57-088d7d36eac4_36_1_130%22)
javascript:AbrirPopup(%22/ppg/custom/plano/humano/editar.js/7b3c293b-b033-4e2f-bc57-088d7d36eac4_36_1_67%22)
javascript:AbrirPopup(%22/ppg/custom/plano/humano/editar.js/7b3c293b-b033-4e2f-bc57-088d7d36eac4_36_1_131%22)
javascript:AbrirPopup(%22/ppg/custom/plano/humano/editar.js/7b3c293b-b033-4e2f-bc57-088d7d36eac4_36_1_74%22)
javascript:AbrirPopup(%22/ppg/custom/plano/humano/editar.js/7b3c293b-b033-4e2f-bc57-088d7d36eac4_36_1_61%22)
javascript:AbrirPopup(%22/ppg/custom/plano/humano/editar.js/7b3c293b-b033-4e2f-bc57-088d7d36eac4_36_1_132%22)
javascript:AbrirPopup(%22/ppg/custom/plano/humano/editar.js/5cd49cde-1f55-f3c4-e93e-0de637e35780%22)
javascript:AbrirPopup(%22/ppg/custom/plano/humano/editar.js/7b3c293b-b033-4e2f-bc57-088d7d36eac4_36_1_133%22)
javascript:AbrirPopup(%22/ppg/custom/plano/humano/editar.js/7b3c293b-b033-4e2f-bc57-088d7d36eac4_36_1_139%22)
javascript:AbrirPopup(%22/ppg/custom/plano/humano/editar.js/7b3c293b-b033-4e2f-bc57-088d7d36eac4_36_1_99%22)
javascript:AbrirPopup(%22/ppg/custom/plano/humano/editar.js/7b3c293b-b033-4e2f-bc57-088d7d36eac4_36_1_144%22)
javascript:AbrirPopup(%22/ppg/custom/plano/humano/editar.js/7b3c293b-b033-4e2f-bc57-088d7d36eac4_36_1_134%22)
javascript:AbrirPopup(%22/ppg/custom/plano/humano/editar.js/7b3c293b-b033-4e2f-bc57-088d7d36eac4_36_1_135%22)
javascript:AbrirPopup(%22/ppg/custom/plano/humano/editar.js/7b3c293b-b033-4e2f-bc57-088d7d36eac4_36_1_136%22)
javascript:AbrirPopup(%22/ppg/custom/plano/humano/editar.js/7b3c293b-b033-4e2f-bc57-088d7d36eac4_36_1_8%22)
javascript:AbrirPopup(%22/ppg/custom/plano/humano/editar.js/7b3c293b-b033-4e2f-bc57-088d7d36eac4_36_1_9%22)
javascript:AbrirPopup(%22/ppg/custom/plano/humano/editar.js/7b3c293b-b033-4e2f-bc57-088d7d36eac4_36_1_100%22)
javascript:AbrirPopup(%22/ppg/custom/plano/humano/editar.js/7b3c293b-b033-4e2f-bc57-088d7d36eac4_36_1_10%22)
javascript:AbrirPopup(%22/ppg/custom/plano/humano/editar.js/c1cbe12f-71e5-e704-1f99-147e6d7b9d03%22)
javascript:AbrirPopup(%22/ppg/custom/plano/humano/editar.js/7b3c293b-b033-4e2f-bc57-088d7d36eac4_36_1_24%22)
javascript:AbrirPopup(%22/ppg/custom/plano/humano/editar.js/7b3c293b-b033-4e2f-bc57-088d7d36eac4_36_1_11%22)


  

TATIANA GAKIYA MEDVEDCHIKOFF 

TATIANE CRISTINA DA COSTA (AFASTADA) 

THAMIRES SANTOS DE MORAES 

WAGNER DE OLIVEIRA AZEVEDO 

WALTER PICHI JÚNIOR 

WILMAR FRATINI (AFASTADO POR LICENÇA SAÚDE) 

YARA GRACIANO OLIVEIRA DOS REIS 

 

Outros 

ADRIANA GAMA PEISCINHO 

MARIA CRUZ VIEIRA DE SOUZA 

 

RECURSOS FÍSICOS 

Andar 0 

Sala Área Localização 

Associação de Pais e Mestres 2 Andar 0 

Banheiro masculino - Prédio Ary Torres 14 Andar 0 

Banheiro Unissex - Prédio Ary Torres 14 Andar 0 

Biblioteca - 6 T - Prédio Ary Torres 54 Andar 0 

Biblioteca 6 T Prédio Ary torres 54 Andar 0 

Direção - Prédio Ary Torres 13 Andar 0 

Diretoria de Serviços Administrativo 24 Andar 0 

laboratório de ciências 55 Andar 0 
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Andar 1 

Sala Área Localização 

Almoxarifado 19 Andar 1 

Banheiro Feminino 14 Andar 1 

Banheiro Feminino - Prédio Ary Torres 14 Andar 1 

Banheiro Feminino - Prédio Maffei 48 Andar 1 

Banheiro Masculino - Prédio Hipólito 12 Andar 1 

Laboratório de automação - 14T 51 Andar 1 

Laboratório de eletrônica -12T 48 Andar 1 

Laboratório Eletricidade e Controle - 21M 48 Andar 1 

Sala 11 H - Prédio Hipólito 43 Andar 1 

Sala 12 H - Prédio Hipólito 43 Andar 1 

Sala 13 T - Prédio Ary Torres 54 Andar 1 

Laboratório de informática 02T 49 Andar 0 

Laboratório de telecomunicações 35 Andar 0 

Laboratório Eletrônica - 11T 48 Andar 0 

Sala dos Professores 5T - Prédio Ary Torres 54 Andar 0 

Secretaria - Sala 1T - Prédio Ary Torres 48 Andar 0 

Secretaria 1T - Ary Torres 48 Andar 0 



  

Sala Área Localização 

Sala 15 T - Prédio Ary Torres 54 Andar 1 

Sala 16 T - Prédio Ary Torres 112 Andar 1 

Sala 22 M - Prédio Maffei 50 Andar 1 

Sala 23 M - Prédio Maffei 50 Andar 1 

 

Andar 2 

Sala Área Localização 

Almoxarifado - Prédio Hipólito 42 Andar 2 

Banheiro Feminino - Prédio Hipólito 12 Andar 2 

Banheiro Masculino - Prédio Maffei 48 Andar 2 

Laboratório 22T info. 46 Andar 2 

Laboratório 24T 50 Andar 2 

Laboratório de Informática 21T 53 Andar 2 

Laboratório de Informática 23T 50 Andar 2 

Sala 21 H - Prédio Hipólito 43 Andar 2 

Sala 22 H - Prédio Hipólito 43 Andar 2 

Sala 28 T - Prédio Ary Torres 54 Andar 2 

Sala de Aula - 25T - Prédio Ary Torres 54 Andar 2 

Sala de Aula 26 T - Prédio Ary Torres 54 Andar 2 

 



  

Andar 3 

 

RECURSOS MATERIAIS 

Equipamento Quantidade Departamento 

Acess Point (wireless) 4 ETESP- CEU 

BUTANTÃ 

Amplificador 2 Prédio Ary Torres 

Auditório 16T 

Amplificador 2 Laboratórios/Prédio 

Ary Torres 

Analisador de Espectro 1 Prédio Ary Torres 

11T 

Aparelho de Ar Condicionado 12 Prédio Ary Torres 

Aparelho de Comunicação Digital 4 Prédio Ary Torres 

Aparelho de Fone/Fax 1 Recepção do Prédio 

Ary Torres 

Aparelho de Telecomunicações 4 Laboratório 14T 

Aparelho de Telefone 22 Prédios Ary Torres e 

Hipólito Pujol 

Aparelho telefônico 1 ETESP - Prédio Ary 

Torres 

Aparelho telefônico Intelbras 5 Prédio Ary Torres 

Sala Área Localização 

31T - A - Edificações DCC - Prédio Ary Torres 67 Andar 3 

31T - B - Edificações DCC - Prédio Ary Torres 49 Andar 3 
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Equipamento Quantidade Departamento 

Aquecedor de Marmitas 1 Prédio Hipólito Pujol 

Aquecedor de Marmitas Banho Maria 1 Prédio Hipólito Pujol 

Aquecedor Elétrico 1 Prédio Ary Torres 

Aquecedor Elétrico CONSUL (a óleo)  2 Prédio CCI 

Argamassadeira Mecânica, Elétrica, Monofásica.  1 Laboratório de 

Desenho de 

Construção Civil 

Armário de Aço  1 Etesp CEU - Butantã 

Armário de Aço  6 ETESP Prédio Ary 

Torres 

Armário de aço 3 ETESP - Prédio Ary 

Torres 

Armário de Aço e Madeira 12 Prédio Ary Torres 

Armário de Aço e Madeira 12 Prédio Ary Torres 

Armário de Chão 4 Portas 1 Prédio CCI 

Armário de Madeira com 10 Portas 1,60 x 1,30 x 

0,38 

2 Prédio CCI 

Armário de Parede 4 Portas 1 Prédio CCI 

Armário Divisor para Malotes (escaninho) 50 

Lugares 

2 Prédio Ary Torres 

Armário Extra - Alto 1 Etesp CEU - Butantã 
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Equipamento Quantidade Departamento 

Armário Extra Alto 1 ETESP- CEU 

BUTANTÃ 

Armário Ropeiro 4 Portas Fórmica Branca  4 Prédio CCI 

Armário Vestiário de Aço 4 ETESP Prédio Ary 

Torres 

ARQUIVO AÇO C/ 04 GAVETAS  2 Ary Torres 

ARQUIVO COM 04 GAVETAS  4 Ary Torres 

Arquivo de Aço 7 ETESP Prédio Ary 

Torres 

Arquivo de Aço 1 ETESP- CEU 

BUTANTÃ 

Arquivo de Aço 19 Prédio Ary Torres 

Assentador de Máquina 1 Laboratório de 

Desenho de 

Construção Civil 

Autodesk 1 Laboratório de 

informática 

Balança Analítica Mecânica 3 Prédio Ary Torres 

Laboratório 4T 

Balança Eletrônica 3 Prédio Ary Torres 

Laboratório 4T 

Balança Filizola Mod.31 1 Prédio Ary Torres 

Laboratório 4T 

Balcão de Madeira Revestido de Fórmica 1 Prédio Ary Torres 
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Equipamento Quantidade Departamento 

Banca de ensaios para eletrônica 7 Prédio Ary Torres 

Bancada de Madeira Revestida de Fórmica  7 Lab. 2T, 14T e 22T 

do Prédio Ary Torres 

Banco de ensaio para motores 12 Laboratório 

eletrônica 

Bancos  26 Laboratórios 4T, 12T 

e 11T do Prédio Ary 

Torres. 

Banquetas de Madeira Quadradas 42 Prédio Ary Torres 

(Laboratórios) 

Base transmissora e base receptora; conjunto de 

antenas 

2 Lab. Eletrônica - 

Prédio Ary Torres 

Bastão para esterilização 5 Prédio Ary Torres 

Bebedouro 12 Prédios Ary Torres, 

Hipólito Pujol e 

Francisco Maffei 

Bibliotecantos 150 Prédio Ary Torres 

Bolas esportivas 37 Prédio Hipólito 

Bolas Oficial de Basquete 11 Prédio Ary Torres 

Bolas Oficial de Futebol 8 Prédio Ary Torres 

Bolas Oficial de Handebol 10 Prédio Ary Torres 

Bolas Oficial de Vôlei 8 Prédio Ary Torres 

Bomba de Ar para uso esportivo 1 Prédio Ary Torres 
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Equipamento Quantidade Departamento 

Bomba de Vácuo 2 ETESP 

Botijão de Gás 3 Prédio Ary Torres 

Bussola Portátil 3 Prédio Ary Torres 

Cadeira 41 ETESP - Prédio Ary 

Torres 

Cadeira de Rodas/ Adulto 1 Prédio Ary Torres 

Cadeira Escolar 51 ETESP - Prédio Ary 

Torres 

Cadeira Escolar MAQMOVEIS azul escuro 

ES.OCJA.PS06.PR polipropileno individual 

40 Prédio Hipólito Pujol 

Cadeira Fixa 10 Etesp CEU - Butantã 

Cadeira Giratória 1 Deposito 

Almoxarifado 

CADEIRA GIRATÓRIA EXECUTIVA  2 Ary Torres 

Cadeira sem braço preta 1 Prédio CCI 

Cadeiras 186 Prédio Ary Torres 

Cadeiras Giratórias/ Sem braço de apoio 23 Prédio Ary Torres 

Cadeiras Poltrona Costa Larga (Doação do Centro 

Paula Souza) 

3 Prédio Hipólito Pujol 

Cafeteira 1 Sala dos professores 

Cafeteira pequena 1 ETESP - Prédio Ary 

Torres 
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Equipamento Quantidade Departamento 

Caixa Acrílico/Madeira 35 Prédio Ary Torres, 

Hipólito Pujol e 

Francisco Maffei. 

Caixa acústica 24 ETESP - Prédio Ary 

Torres 

Caixa Acústica 6 Prédio Ary Torres 

Auditório 16T 

Caixas Acústicas 5 Prédio Ary Torres 

Calculadora Elétrica 2 Prédio Ary Torres 

Diretoria de Serviços 

Câmera de Vídeo AMELCO VIP 2010 (Vídeo 

Porteiro) 

1 Prédio CCI 

Câmera Digital 1 Etesp 

Capacho 2 Prédio Ary Torres e 

Hipólito Pujol 

Carteira Universitária 211 Prédio Ary Torres, 

Hipólito Pujol e 

Francisco Maffei 

Cavalete Flip Chart 1 Prédio Ary Torres 

Cavalete para Desenho - Pranchetas 40 Etesp 

CD Rom-diversos 80 Prédio Ary Torres-

Biblioteca 

CD Rom-externo 1 Prédio Ary Torres 

Central Telefônica 1 Recepção Prédio 

Ary Torres 
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Equipamento Quantidade Departamento 

Central Telefônica - Intelbras 1 Prédio Ary Torres 

Cestos de Lixo 45 Prédios Ary Torres 

Chaveador A/B 1 Prédio Ary Torres 

Colchonete 50 Almoxarifado 

Complementação para kit didático para estudo de 

telefonia fixa. 

3 Lab. Eletrônica - 

Prédio Ary Torres 

Compressor BP MSL 15/180 1 Laboratório 14T 

Prédio Ary Torres 

Computadores 21 ETESP - Prédio Ary 

Torres 

Condutivímetro de Bancada 8 Prédio Ary Torres 

Laboratório 4T 

Conjunto de balcões e prateleiras 2 Prédio Ary Torres 

Conjunto de carteira escolar 80 ETESP - Prédio Ary 

Torres 

Conjunto de Divisórias 4 Prédio Ary Torres 

Conjunto de Prateleiras Arquivo Morto  7 Prédio Ary Torres 

Conjunto Escolar 400 Prédio Ary Torres, 

Hipólito Pujol e 

Francisco Maffei 

Conjunto escolar 400 Prédios Ary Torres, 

Francisco Maffei e 

Hipólito Pujol 

Conversor estático 18 KVA 1 Prédio Ary Torres 
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Equipamento Quantidade Departamento 

Corda esportiva 40 Prédio Hipólito 

Cortinas em Tecido 66 Salas de aula dos 

Prédios Ary Torres, 

Hipólito Pujol e 

Francisco Maffei 

CPU  8 ETESP - Prédio Ary 

Torres 

CPU 16 GB 10 ETESP 

CPU 16 GB 10 Prédio Ary Torres 

CPU 2,5 GHZ 2 ETESP 

CPU 4 Núcleos LENOVO  21 Prédio Ary Torres 

CPU LENOVO M710S 1 Prédio Ary Torres - 

Diretoria Serviços 

Administrativos 

Cronômetro 15 Prédio Ary Torres 

Laboratório 4T 

Descanso de Pé 16 Prédio Ary Torres 

DESKTOP  1 Laboratório de 

Eletrônica 

Destilador 1 Prédio Ary Torres 

Laboratório 4T 

Destilador de Água 1 Prédio Ary Torres 

Laboratório 4T 

Dispositivo Didático para Automação Industrial-CLP 4 Prédio Ary Torres 

Laboratório 11T 
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Equipamento Quantidade Departamento 

Dispositivo Didático para Automação Industrial-

Hidráulica 

1 Prédio Ary Torres 

Laboratório 14T 

Dispositivo Didático para Automação Industrial-

Microcontroladores PIC 

4 Prédio Ary Torres 

laboratório 14T 

Dispositivo Didático para Automação Industrial-

Motores 

1 Prédio Ary Torres 

Laboratório 14T 

Dispositivo didático para Automação Industrial-

Pneumática 

4 Prédio Ary Torres 

Laboratório 14T 

Dispositivo Didático para Automação Industrial-

Sensores 

1 Prédio Ary Torres 

Laboratório 14T 

DVD  2 ETESP 

DVD Portátil 5 Atendimento ao 

aluno Prédio Ary 

Torres 

Eletroscópio 10 Prédio Ary Torres 

Laboratório 4T 

Enceradeira 2 Prédio Ary Torres 

Episcópio  2 Prédio Ary Torres 

Laboratório 4T 

Equipamento de CD Rom 5 Prédio Ary Torres 

Escada de Alumínio 1 ETESP - Prédio Ary 

Torres 

Escadas com Degraus 4 Prédio Ary Torres 

Espectrofotômetro 2 Prédio Ary Torres 

Laboratório 4T 
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Equipamento Quantidade Departamento 

Espelhos para Banheiro 7 Prédio Ary Torres 

Estabilizador 3 Etesp CEU - Butantã 

Estabilizador 31 Prédio Ary Torres 

Estante com 3 Prateleiras e 3 Portas 1,48 x 1,00 x 

0,35 

2 Prédio CCI 

Estante de Aço 3 ETESP- CEU 

BUTANTÃ 

Estante de aço 2 Prédio Ary Torres 

Estante de aço desmontável 1 ETESP - Prédio Ary 

Torres 

Estufa  2 Prédio Ary Torres 

Laboratório 4T 

Exaustor 300 M4 2 Prédio Ary Torres 

Laboratório 4T 

Extintor  23 Prédios Ary Torres, 

Maffei e Hipólito 

Fasímetro/ categoria III 3 Prédio Ary Torres 

sala 04T 

Fichário de madeira 3 Prédio Ary Torres 

Filtro d'agua 1 Prédio Ary Torres 

Fitas de vídeo sobre a área de Desenho de 

Construção Civil 

74 Prédio Ary Torres 

Fogão 1 Prédio Ary Torres 

Cozinha 
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Equipamento Quantidade Departamento 

Fogão Industrial 4 Bocas CEMAP  1 Prédio CCI 

Fonte de Alimentação 6 Prédio Ary Torres 

Forno de bancada modular 4 Prédio Ary Torres 

FRAGMENTADORA 1 Ary Torres 

Fragmentadora FELLOWES 69CB 110V  1 APM 

Frigobar 1 Prédio Ary Torres 

Diretoria de Serviços 

Furadeira Elétrica 5 Prédio Ary Torres 

Furador 5 Prédio Ary Torres 

Gaveteiro 10 Prédio Ary Torres 

GPS  2 4T Prédio Ary Torres 

Grampeador 16 Prédio Ary Torres 

Guarda Roupa de aço 4 Prédio Ary Torres 

Guilhotina 2 Diretoria de Serviços 

Impressora 1 ETESP- CEU 

BUTANTÃ 

IMPRESSORA LASER MONOCROMÁTICA  1 Ary Torres 

Impressora a jato de tinta 19 Secretaria, 

Coordenação, 

Diretoria de 

Serviços, sala dos 

professores 
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Equipamento Quantidade Departamento 

Impressora HP laser jet 1 Etesp 

IMPRESSORA JATO DE TINTA 1 Ary Torres 

Impressora Jato de Tinta HP PRO 8710 1 Prédio Ary Torres - 

Coordenação 

Pedagógica 

Impressora Jato de Tinta HP PRO 8710 1 Prédio Ary Torres - 

Secretaria 

Impressora Jato de Tinta HP PRO 8710 1 Prédio Ary Torres - 

Diretoria Serviços 

Administrativos 

Impressora Laser Jet 1 ETESP 

Impressora Laser Monocromática LEXMARK 

MS415DN 

2 Prédio Ary Torres - 

Diretoria Serviços 

Administrativos 

Impressora Laser Monocromática MS415DN 

LEXMARK  

1 Prédio Ary Torres - 

Biblioteca 

Impressora LexMark Mx410de Multifuncional 1 APM 

Impressora matricial 1 Prédio Ary Torres 

Impressora multifuncional 4 ETESP - 

Departamentos 

Impressora Ploter 1 Prédio Ary Torres 

Impressoras Laser 5 Secretaria, Diretoria 

de Serviços e 

Coordenação 

Pedagógica 

Impressoras multifuncionais 3 Prédio Ary Torres 
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Equipamento Quantidade Departamento 

IMPRESSORA  1 Ary Torres 

Jogo de Sofá 1 Prédio Ary Torres 

Sala dos 

Professores 

Kit Banco de Pesquisa Eletromagnético 1 Prédio Ary Torres 

Kit de Limpeza de CD Rom 1 Prédio Ary Torres 

Kit de treinamento FM 3 Prédio Ary Torres 

sala 11T 

Kit Didático de redes de comunicação 1 Prédio Ary Torres 

sala 11T 

Kit Didático de Sensores 2 Prédio Ary Torres 

sala 14T 

Kit didático para estudo de telefonia fixa, analógica e 

VOIP. 

4 Lab. Eletrônica - 

Prédio Ary Torres 

Kit Multimídia 13 Prédio Ary Torres 

Kit Suporte Informática 3 Prédio Ary Torres 

Kit Train.com.Ot.Dig. 1 Prédio Ary Torres 

sala 11T 

Kit treinamento microondas 1 Prédio Ary Torres 

sala 11T 

Kit Treinamento Taxa Dist. 1 Prédio Ary Torres 

Lavatório Oratório 41,5x27,5 1 Prédio Ary Torres 

Licença Autodesk 12 Laboratório de 

informática 
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Equipamento Quantidade Departamento 

Livros 25385 Biblioteca 

Lixeira de Polietileno para Reciclagem  1 Saguão do Prédio 

Ary Torres 

Lousa Verde Quadriculada 18 Salas de aula dos 

Prédios Hipólito 

Pujol e Francisco 

Maffei 

Lousa verde 2 ETESP 

Mapa AZ 1 Sala dos 

Professores 

Máquina de Café 1 Sala dos 

Professores 

Máquina de Escrever 1 Diretoria de serviços 

Máquina Fotográfica Digital 1 APM 

Máquinas e Ferramentas para laboratório (bancada 

com painel modular) 

7 Prédio Francisco 

Maffei, sala 21M 

Máquinas e Ferramentas para laboratório 

(Microcontrolador em Maleta ABS)  

7 Prédio Francisco 

Maffei, sala 21M 

Medidor de Oxigênio 3 Prédio Ary Torres 

Medidor de Potência 1 Prédio Ary Torres 

Megômetros/ Portátil categoria II 3 Prédio Ary Torres 

sala 04T 

MESA ESCOLAR  1 Ary Torres 

Mesa auxiliar 5 ETESP 
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Mesa de aço/Madeira 57 Prédio Ary Torres 

Mesa de canais 1 Prédio Ary Torres 

Mesa de Som 1 Prédio Ary Torres 

16T 

Mesa e Cadeira para Professor  18 ETESP Prédio Ary 

Torres 

Mesa e Cadeira para Professor ( cj.)  2 ETESP 

Mesa Escolar 80 ETESP 

Mesa Escolar MAQMOVEIS cor ovo 

ES.OCJA.PS06.PR individual madeira prensada 

MDP 

40 Prédio Hipólito Pujol 

Mesa Escrivaninha 3 Etesp CEU - Butantã 

Mesa Escrivaninha 3 ETESP 

Mesa Escrivaninha 3 ETESP- CEU 

BUTANTÃ 

Mesa Individual para cadeirante  2 Prédio Ary Torres 

Mesa para Computador 21 ETESP 

Mesa para impressora 1 ETESP 

Mesa para Impressora 1 CEU BUTANTA 

MESA PARA REFEITORIO  8 Hipólito Pujol 

Mesa para reunião 1 ETESP 
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Mesa para Reunião 1 Etesp - CEU - 

Butantã 

Mesa Refeitório com 8 lugares 8 Predio Hipólito Pujol 

- Refeitório 

Microcomputador 3 Etesp CEU - Butantã 

Microcomputador 38 ETESP Prédio Ary 

Torres- Laboratório 

de Informática 

Microcomputador Completo 234 Laboratórios Prédio 

Ary Torres 

Microcomputadores HP Elitedesk 800 50 Prédio Ary Torres 

Microfone 2 Prédio Ary Torres 

Auditório 16T 

Microfone com fio MIC DC 448 1 Prédio CCI 

Microfones sem fio 1 Diretoria de serviços 

MICROONDAS 1 Hipólito Pujol 

Microondas 4 Secretaria, Diretoria 

de Serviços, 

Cozinha e Refeitório 

Microondas MIDEA 20 litros BR branco 110V 1 Prédio Hipólito Pujol 

- Refeitório 

Microscópio 9 Prédio Ary Torres 

sala 04T 

MICROSCÓPIO BINOCULAR  4 LABORATÓRIO DE 

MEIO AMBIENTE 
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Equipamento Quantidade Departamento 

Microscópio Ocular Digital 1 Prédio Ary Torres 

Microscópio Triocular 1 Prédio Ary Torres 

Microsystem 4 Atendimento ao 

aluno 

Mini Sistem 1 ETESP 

Molde para c.p. de argamassa 14 Prédio Ary Torres 

MONITOR 19 2 Ary Torres 

MONITOR EM LCD 4 Ary Torres 

Monitor - Servidor 1 Prédio Ary Torres 

Monitor 19 pol 3 CEU BUTANTA 

Monitor de Vídeo ITAUTEC LCD 19 (Torre , Teclado 

, Mouse) 

3 Prédio CCI 

Monitor de vídeo LCD 24 ETESP - almoxarife 

ETESP 

Monitor LED Widescreen 19,5 pol tela plana 

LENOVO  

21 Prédio Ary Torres 

Monitor LENOVO E2003B LED Widescreen 19,5 pol 

tela plana 

10 Prédio Ary Torres 

Monitor LENOVO LCD E2003B Widescreen 19,5 pol 

tela plana 

1 Prédio Ary Torres - 

Diretoria Serviços 

Administrativos 

Monitor LG Flatron L177WS 8F 5000:1  1 Deposito 

Almoxarifado 
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Equipamento Quantidade Departamento 

Monitor Philips 105S CM 13-15C 132 1 Deposito 

Almoxarifado 

Monitores HP - E2011P 50 Prédio Ary Torres 

Morsa Manual 2 Prédio Ary Torres 

sala 11T 

Moto Esmeril 1 Prédio Ary Torres 

Mouse óptico 25 ETESP - Prédio Ary 

Torres 

Multi HP laser Jet 1 Etesp 

Multifuncional 1 ETESP 

Multímetro digital 30 Prédio Ary Torres 

sala 11T, 12T e 21M 

Mural de Feltro 1 Saguão Prédio Ary 

Torres 

No Break 58 Prédio Ary Torres 

ETESP 

NO BREAK MICROPROCESSADO  1 Ary Torres 

Nobreak Modelo: 1501 1 Prédio Ary Torres 

Notebook 3 Ary Torres 

Notebook 43 Etesp CEU - Butantã 

Notebook 2 Atendimento ao 

aluno 
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Equipamento Quantidade Departamento 

NOTEBOOK 2 ETESP 

Notebooks 16 Prédio Ary Torres 

Ateliê de Construção 

Civil 31T 

Ociloscópio 25 11, 12 e 21M Prédio 

Francisco Maffei 

Pendulo Elétrico 5 Prédio Ary Torres 

Perfurador de placas 8 Prédio Ary Torres 

sala 11T 

Persianas 17 Prédio Ary Torres 

Peso de Ferro Fundido para uso Esportivo  100 Prédio Ary Torres 

PH Metro Digital 10 Prédio Ary Torres 

sala 04T 

Pia grande de Alumínio 1 Prédio Ary Torres 

sala 04T 

Poltrona Estofada e aveludada azul 136 Auditório 16T 

Poltrona estofada e aveludada azul 40 Auditório 15T 

Poltrona Giratória com apoio de braço 1 Deposito 

Almoxarifado 

Porta copo 4 Prédio Ary Torres 

Porta giz de madeira revestido de fórmica  1 Prédio Ary Torres 

sala dos Professores 

Porta guarda-chuvas 2 Diretoria de Serviços 

e Secretaria 
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Equipamento Quantidade Departamento 

Pranchetas de Desenho 40 Prédio Ary Torres 

Sala 31T 

Prateleira de Madeira 24 Prédio Ary Torres 

sala 31T 

Prensa Hidráulica manual, cap.10/20 Ton. 1 Prédio Ary Torres 

sala 04T 

Prensa Hidráulica, manual, cap 10/20 ton.  1 Prédio Ary Torres 

laboratório 4 T 

Projetor 1 ETESP 

Projetor de Slides  4 Prédio Ary Torres 

Projetor Multimídia 1 Etesp CEU - Butantã 

Projetor Multimídia (Data Show) 15 Prédio Ary Torres 

Laboratórios e 

Atendimento ao 

aluno 

Projetor Multimídia BENQ MX532 1 Prédio Ary Torres - 

Diretoria Serviços 

Administrativos 

PURIFICADOR 1 Ary Torres 

Purificador IBBL IMAGIN/1 1 Prédio Ary Torres - 

Sala Professores 

Purificador Refrigerado PDF-300 2T 127V prata  1 Prédio Ary Torres 

Quadro Branco 12 Prédio Ary Torres 

Salas de Aula 

Quadro de Aviso 20 ETESP 
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Equipamento Quantidade Departamento 

Quadro de aviso com vidro 6 Prédio Ary Torres 

Saguão 

Quadro de aviso de revestido com feltro  23 Prédio Ary Torres 

Quadro de Avisos 1 Etesp CEU - Butantã 

Quadro de chaves 1 Prédio Ary Torres 

Diretoria de serviços 

Rack de ferro 1 ETESP - 

almoxarifado prédio 

Hipólito 

Rack de madeira com rodinhas 1 Prédio Francisco 

Maffei 

Rack de madeira pequeno para TV e Vídeo  7 Prédios Ary Torres, 

Francisco Maffei e 

Hipólito Pujol 

Rack Fibracem 1 Etesp 

Rack para microcomputador 22 Prédios Ary Torres, 

Hipólito Pujol e 

Francisco Maffei 

Rede de Futebol 1 Prédio Ary Torres 

Rede esportiva 5 Hipólito 

Redes de Basquete 2 Prédio Ary Torres 

Redes de Vôlei 2 Prédio Ary Torres 

Refrigerador 1 Prédio Ary Torres 

Cozinha 
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Equipamento Quantidade Departamento 

REFRIGERADOR  1 Hipólito Pujol 

Refrigerador e Expositor Vertical METALFRIO  1 Prédio Hipólito Pujol 

- Refeitório 

Relógio de Parede 20 Prédios Ary Torres, 

Francisco Maffei e 

Hipólito Pujol 

Retoprojetor 2 ETESP 

Retroprojetor 25 Salas de aula 

ROBÔ c/ UNIDADE PNEUMÁTICA E ESTEIRA 

TRASPORTADORA  

1 Laboratório de 

Eletrônica 

Roupeiro 12 Prédio Ary Torres 

Scanner 2 Prédio Ary Torres 

Servidor 1 Prédio Ary Torres 

Suporte para televisão e vídeo cassete 12 Prédios Ary Torres e 

Hipólito Pujol 

Suporte Universal / Data Show 7 Etesp 

Switch  1 ETESP- CEU 

BUTANTÃ 

Swith  1 Etesp 

Tacômetro digital/ LCD de 5' 3 Prédio Ary Torres 

sala 04T 

Tanque 18L, 52x46 1 Prédio Ary Torres 
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Equipamento Quantidade Departamento 

Tanquinho 1 Prédio Ary Torres 

Tapete nobre 2 Prédio Ary Torres 

Auditório 16T 

Teclado 23 ETESP - Prédio Ary 

Torres 

Teclado 1 ETESP - Prédio 

Hipólito 

Tela de Projeção 5 Etesp 

Tela Projeção 1 CEU BUTANTA 

Tela Retrátil  15 Prédio Ary Torres 

Telefone Público 1 Prédio Ary Torres 

Saguão 

Televisão 21 Salas de Aula 

Televisão 42' LCD 1 Prédio Ary Torres 

Televisor 32 8 Etesp 

Televisor LCD 1 CEU BUTANTA 

Teodolito Eletrônico 9 Prédio Ary Torres 

sala 04T 

Termômetro Químico 10 Prédio Ary Torres 

sala 04T 

Toalheiros 5 Prédio Ary Torres 

Torno de Bancada 4 ETESP 
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Equipamento Quantidade Departamento 

Transformação de Tensão 1 Prédio Ary Torres 

sala 14T 

Turbidímetro 3 ETESP 

TV 2 ETESP - almoxarife 

ETESP 

Ventilador 130 Prédios Ary Torres, 

Hipólito Pujol e 

Francisco Maffei 

Ventilador de Coluna 2 ETESP - Prédio Ary 

Torres 

Ventilador de Parede 43 ETESP - almoxarife 

ETESP 

Ventilador de Parede 10 Prédio CCI 

Ventilador Tipo Coluna Ventisilva  1 Prédio CCI 

Wap 1 Prédio Ary Torres 

 

RECURSOS FINANCEIROS 

 

A Escola Técnica Estadual de São Paulo, por ser uma escola pública, administrada por uma 

Autarquia do Governo do Estado de São Paulo, é mantida financeiramente pelo poder público. 

As fontes dos recursos financeiros da Escola Técnica Estadual de São Paulo, que possibilitam o 

desenvolvimento das atividades administrativas e pedagógicas da escola, são originárias da 

Secretaria da Fazenda do Estado de São Paulo e do Centro Paula Souza, sua instituição 

mantenedora. 

O Governo do Estado é responsável pelo maior percentual de recursos financeiros necessários 

ao desenvolvimento do trabalho administrativo e financeiro da Escola. Cabe a ele, por meio da 

Secretaria da Fazenda do Estado de São Paulo, a Folha de Pagamento dos servidores 

(professores, pessoal administrativo, serviços terceirizados e estagiários).   
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O Centro Paula Souza gerencia, também com verbas do poder público, a aquisição de recursos 

físicos e materiais didáticos para a Unidade Escolar. Além disso, realiza os pagamentos de 

contas de eletricidade, água e outros. Fornece à Escola o "Adiantamento", que é uma verba 

destinada às despesas miúdas e de pagamento imediato, para a aquisição de materiais de 

limpeza e de escritório, assim como pequenas reformas, manutenções de equipamentos e 

serviços de restaurações de mobiliários da ETESP e de sua classe descentralizada. 

Gerenciar a aplicação da verba do adiantamento, tendo em vista a dinâmica das necessidades 

da escola, tem sido um grande desafio. O uso constante e a depreciação de muitos 

equipamentos e mobiliários, o aumento na quantidade de materiais de escritório, principalmente 

suprimentos de informática, de limpeza e as pequenas e constantes reformas, têm grande 

impacto na distribuição dos recursos. 

Apesar do planejamento orçamentário, muitas vezes a escola não consegue atender, 

mensalmente, todas as demandas por compras e serviços. 

A Associação de Pais e Mestres (APM) da ETESP tem como objetivo auxiliar a Escola no 

aprimoramento do processo educacional, na assistência ao educando e na integração família-

escola-comunidade.  

A APM possui como receita, principalmente, a contribuição voluntária dos pais e o valor recebido 

pela prestação de serviços na operacionalização do Vestibulinho, no qual parte das receitas 

geradas no ato das inscrições é destinada à APM. 

Desde 2009, a APM da ETESP passou a gerenciar a aplicação de recursos financeiros 

provenientes da parceria do Centro Paula Souza com a Fundação para o Desenvolvimento da 

Educação - FDE, do Programa "Dinheiro Direto na Escola - PDDE".  Este recurso é destinado 

para a manutenção e o desenvolvimento da Educação Básica, sendo dividido em duas 

modalidades: Custeio (Material de consumo – 80%) e Capital (Material permanente – 20%). 

 

SERVIÇOS TERCEIRIZADOS, COLEGIADOS, ORGANIZAÇÕES  

  

SERVIÇOS TERCEIRIZADOS 

A contratação de serviços terceirizados é fundamental para fortalecer o nosso quadro de 

Recursos Humanos. A contratação desses serviços representa uma nova forma de gestão e 

organização para as atividades de limpeza e alimentação transportada, uma vez que esses 

profissionais especializados possuem conhecimentos e habilidades necessárias para os serviços 

a serem desenvolvidos. 

Quanto ao serviço de limpeza, embora ainda haja deficiências, os esforços e a dedicação dos 

poucos funcionários resultaram no reconhecimento por parte dos alunos e professores. A 



  

intensificação dos trabalhos de conscientização realizados diretamente com alunos, professores 

e funcionários tem colaborado na limpeza e conservação dos espaços, equipamentos e 

mobiliários.  

Na classe descentralizada do CEU Butantã, os serviços de limpeza, conservação e os serviços 

de vigilância contratados são de responsabilidade da Gestão do CEU Butantã - SME. 

Desde o 2º semestre de 2016, a ETEC de São Paulo tem oferecido refeição aos alunos dos 

cursos integrados. É por meio do serviço de alimentação transportada que as refeições são 

servidas na Unidade, entretanto, no ano de 2020, devido à pandemia da COVID - 19 e seguindo 

o disposto do Decreto 64.864 de 16/03/2020, os serviços de alimentação e nutrição dos 

alunos foram suspensos até nova decisão do Governo do Estado de São Paulo. 

 

SERVIÇOS TERCEIRIZADOS ALIMENTAÇÃO TRANSPORTADA 

 

Nome da Empresa: Verde Mar Alimentações LTDA.  

CNPJ: 04.404.699/002-97 

Processo n° 923539/2018 

Contrato n° 226/2018 

Gestora: Janaina Martins de Oliveira 

Local: 018 - ETEC de São Paulo 

Objeto: Prestação de Serviços de Nutrição e Alimentação Escolar Transportada aos alunos do 

Ensino Técnico Integrado ao Médio das escolas Técnicas. 

Vigência do Contrato: março/2020 

  

SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE LIMPEZA 

 

Nome da Empresa:  SIMAC - Manutenção e Serviços LTDA – ME  

CNPJ: 09.132.935/001-04 

Processo n° 2017/00519 

Contrato n° 062/2017 

Gestora: Deise Rocha Cruz  

Local: 018 - ETEC de São Paulo 



  

Objeto: Prestação de Serviços de Limpeza em prédios mobiliários e equipamentos escolares. 

Vigência do Contrato: abril/2021 

 

Devido à pandemia da COVID - 19, o número de prestadoras de serviço da empresa 

SIMAC foi reduzido de 5 (cinco) para 2 (duas) funcionárias.  

 

COLEGIADOS, ORGANIZAÇÕES E INSTITUIÇÕES AUXILIARES 

 

ASSOCIAÇÃO DE PAIS E MESTRES (APM) 

Descrição 

A APM, instituição auxiliar da escola, tem por finalidade colaborar no aprimoramento do processo 

educacional, na assistência ao escolar e na integração família-escola-comunidade. Ela tem 

objetivos sociais e educativos, sem finalidades lucrativas. Suas atribuições e composição dos 

membros seguem as normas estabelecidas pelo Estatuto Padrão das APMs, alterado pelo 

Decreto 63891/2018 e acordo celebrado com o Centro Paula Souza, Decreto 63809/2018.  

 

A APM da ETESP tem uma participação ativa e trabalha empreendendo esforços com o intuito 

de suprir as dificuldades materiais e recursos humanos que são obstáculos na busca da 

educação de qualidade. A APM realiza reuniões mensais com os pais e alunos, momentos em 

que discutem questões pedagógicas, propostas para a melhoria do ensino-aprendizagem e 

formas de obtenção dos recursos para a Escola.  

 

A eleição dos membros da APM da ETESP acontece uma vez ao ano. Todos os alunos, 

professores e funcionários são convocados para a Assembleia Geral Ordinária e, neste dia, são 

apresentados, pelo diretor da escola, os pontos principais do estatuto e realizada a escolha dos 

representantes da APM.  

 

A APM é um elo forte entre a família e a escola. Nos encontros mensais são abordados assuntos 

de interesse coletivo que envolvem a busca de recursos e alternativas para a melhoria no 

funcionamento da escola, no auxílio às deficiências e no enriquecimento das oportunidades 

educativas.  

 

Desde sua fundação até hoje, com o reconhecimento de ser uma das melhores escolas públicas 

do Estado de São Paulo, a ETESP sempre contou com a participação e o trabalho coletivo da 

sua comunidade escolar. Decisões importantes, sugestões e críticas ajudam no desenvolvimento 

do projeto político-pedagógico da nossa escola.  
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A ETESP cresce a cada dia e as necessidades acompanham o ritmo acelerado das grandes 

mudanças envolvendo aquisições, manutenções e serviços apropriados para atender a todos. 

Para ajudar, os pais e alunos podem contribuir voluntariamente e, para isso, a APM possui várias 

formas de arrecadação, ficando a critério dos alunos ou de sua família optar pela melhor forma 

de contribuição.  

 

Na ETESP, a APM é responsável também  

• pela operacionalização do Vestibulinho da ETESP e extensão contratada pela Fundação de 

Apoio a Tecnologia – FAT, a APM é remunerada com 40% dos valores obtidos com a totalidade 

das inscrições efetuadas;  

• pelo gerenciamento da aplicação dos recursos financeiros do Programa Dinheiro Direto na 

Escola – PDDE;  

• pela promoção de eventos e campanhas da escola, contribuindo solidariamente para o 

desenvolvimento e execução de importantes projetos da escola;  

• pela administração da cantina do campus da FATEC-SP;  

• pela venda de uniformes.  

 

ASSEMBLEIA GERAL E ELEIÇÃO DA NOVA DIRETORIA EXECUTIVA E CONSELHO FISCAL 

DA APM - 17/02/2020 DIRETORIA EXECUTIVA  

• Diretor Executivo – Rosalia Giorlando Grinberg  

• Vice-Diretora Executiva – Márcio Reato  

• Secretária – Ingrid Caliman Sampaio Leme  

• Diretora Financeira – Damaris Pontes  

• Vice-Diretora Financeira – Regina Aparecida Alcasser  

• Diretora Cultural/Esportivo e Social – Eliana Maciel de Oliveira  

• Diretor de Patrimônio – Marcelo Moretti CONSELHO FISCAL  

• Katia Giustino (mãe de aluno)  

• Helvidio Prisco Ricardo de Albuquerque Júnior (pai de aluno)  

• Deise Rocha Cruz (representante do quadro administrativo da escola) 

 

COMISSÃO INTERNA DE PREVENÇÃO A ACIDENTES (CIPA) 

Descrição 

O objetivo básico da CIPA (Comissão Interna de Prevenção a Acidentes) é fazer com que 

empregadores e empregados trabalhem conjuntamente na tarefa de prevenir acidentes e 

melhorar a qualidade do ambiente profissional, de modo a tornar, permanentemente, compatível 

o trabalho com a preservação da vida e a promoção da saúde do trabalhador.  
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A CIPA-ETESP é composta por representantes indicados pelo Diretor da escola e por 

representantes dos professores e funcionários, escolhidos em processo eleitoral. As reuniões da 

CIPA acontecem mensalmente.  

 

A CIPA ETESP tem como atribuições:  

• trabalhar os conceitos de segurança com a comunidade local;  

• elaborar plano de trabalho que permita atuar preventivamente diante de problemas de 

segurança laboral no ambiente escolar;  

• realizar, periodicamente, verificação no ambiente escolar, visando a identificação de riscos para 

a segurança de alunos e funcionários;  

• divulgar para alunos e funcionários informações relativas à segurança no ambiente escolar.  

 

Algumas das principais dificuldades da CIPA são as limitações de espaço físico; restrições 

estruturais dos prédios, que são antigos e apresentam falhas de construção e, falta de recursos 

financeiros para algumas ações importantes.  

 

Membros da CIPA 2019-2020  

• Presidente da CIPA – Ryuji Henry Izukawa  

• Vice - Presidente da CIPA – Yara Graciano Oliveira dos Reis  

• Membro da CIPA – Fernando de Almeida Barbosa  

• Membro da CIPA – Fábio D’Oliveira • Membro da CIPA – Antônio Evangelista dos Santos  

• Secretária da CIPA – Valéria Aparecida Souza Santos  

• Secretário Substituto da CIPA – Robson Roberto Teixeira Araújo 

 

CONSELHO DE ESCOLA DA ETEC DE SÃO PAULO 

Descrição 
O Conselho de Escola da ETESP é um órgão deliberativo e representa uma das instâncias mais 

importantes de decisão da Escola. Os membros do Conselho são eleitos pelos seus pares por 

meio de eleições democráticas, para um mandato de um ano, podendo os mesmos serem 

reconduzidos por mais um ano.  

 

O Conselho de Escola é composto por representantes da comunidade escolar e da comunidade 

extraescolar, seguindo as normas estabelecidas pelo Regimento Comum das Escolas Técnicas 

do Centro Paula Souza.  

I - pela comunidade escolar:  

a) Diretor, presidente nato;  

b) um representante das diretorias de serviços e relações institucionais;  

c) um representante dos professores;  

d) um representante dos servidores técnicos e administrativos;  
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e) um representante dos pais de alunos;  

f) um representante dos alunos;  

g) um representante das instituições auxiliares.  

 

II - pela comunidade extraescolar:  

a) representante de órgão de classe;  

b) representante dos empregados vinculado a um dos cursos;  

c) aluno egresso atuante em sua área de formação técnica;  

d) representante do poder público municipal;  

e) representante de instituições de ensino vinculada a um dos cursos;  

f) representantes de demais segmentos de interesse da escola.  

 

§ 1º- A composição da comunidade extraescolar será de, no mínimo, quatro membros e, no 

máximo, de sete membros.  

§ 2º - Os representantes mencionados no inciso I, alíneas de “b” a “g”, serão escolhidos pelos 

seus pares, e os mencionados no inciso II serão convidados pela Direção da Escola.  

§ 3º - Os representantes cumprirão mandato de um ano, permitidas reconduções.  

 

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

I - deliberar sobre:  

a) o projeto político-pedagógico da escola;  

b) as alternativas de solução para os problemas acadêmicos e pedagógicos;  

c) as prioridades para aplicação de recursos.  

II – estabelecer diretrizes e propor ações de integração da Etec com a comunidade;  

III - propor a implantação ou extinção de cursos oferecidos pela Etec, de acordo com as 

demandas locais e regionais e outros indicadores;  

IV - aprovar o Plano Plurianual de Gestão e o Plano Escolar;  

V - apreciar os relatórios anuais da escola, analisando seu desempenho diante das diretrizes e 

metas estabelecidas.  

 

§ 1º - O Conselho de Escola poderá ser convocado pela Direção para manifestar-se sobre outros 

temas de interesse da comunidade escolar.  

§ 2º - O Conselho de Escola reunir-se-á ordinariamente, no mínimo, duas vezes a cada semestre 

e, extraordinariamente, quando convocado pelo seu presidente ou pela maioria de seus 

membros.  

§ 3º - As reuniões do Conselho de Escola deverão contar com a presença mínima da maioria 

simples de seus membros.  

§ 4º - Nas decisões a serem tomadas por maioria simples, todos os membros terão direito a voto, 

cabendo ao Diretor o voto de desempate.  



  

O Conselho de Escola da ETESP é um órgão atuante e democrático. Seus representantes 

decidem sobre aspectos administrativos, financeiros e pedagógicos. Assim, além de um 

colegiado, ele se torna um importante instrumento da gestão escolar. É importante destacar que 

o Conselho de Escola contribui com sugestões para o Plano Plurianual de Gestão da Unidade, 

colabora com atividades e eventos e, quando convocado pela Direção, reúne-se, 

extraordinariamente, para tratar de assuntos que podem comprometer o trabalho pedagógico ou 

administrativo da escola.  

 

Geralmente o Conselho de Escola atua juntamente com a APM-ETESP para decidirem sobre 

prioridades na aplicação dos recursos financeiros tendo em vista as limitações destes recursos.  

 

Componentes do Conselho de Escola - 2020  

• Representantes da Comunidade Escolar  

• Rafael Nobre Orsi – Presidente 

• Glauce Cabral da Silva - Diretorias de Serviços e Relações Institucionais 

• Luis da Silva Piñel - Professores  

• Clarice Dias Coelho - Servidores Técnicos – Administrativos  

• Regina Alcasser - Pais de alunos  

• João Victor Dionizio de Oliveira Santos - Alunos  

• Valéria Aparecida Souza Santos - Instituições Auxiliares (CIPA)  

• Representantes da Comunidade Extraescolar  

• Ângelo Fêde - Órgão de Classe  

• Matheus Prado Brunetti da Silva - ex – aluno (Técnico em Meio Ambiente)  

• Damaris Pontes - Empresários, vinculado a um dos cursos  

• Wagner de Oliveira Azevedo - Demais segmentos de interesse da Escola (Coordenador 

de Curso) 

 

PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO 

MISSÃO 

Proporcionar à sociedade um ensino público de qualidade, formando cidadãos com amplos 

conhecimentos humanísticos, científicos e tecnológicos, que potencialize suas competências 

pessoais e profissionais mediante os desafios do mundo do trabalho e do exercício efetivo da 

cidadania. 

 

 

 



  

VISÃO 

Consolidar-se como referência em instituição de ensino público, primando pela excelência 

na educação profissional e propedêudica. 

 

CARACTERÍSTICAS DO CORPO DISCENTE 

 

    ETESP e Extensão CEU 
Butantã 

Quantidade de alunos pesquisados 841 

Gênero 
Homem 58,86% 

Mulher 41,14% 

Categoria (cor/raça segundo IBGE) 

Branca 56,36% 

Preta 9,51% 

Parda 21,05% 

Amarela 12,72% 

Indígena 0,36% 

Escolaridade 
Ensino Médio completo 33,65% 

Ensino Médio cursando 66,35% 

Vida Escolar dos alunos 

integralmente em escola pública 29,13% 

integralmente em escola particular 19,26% 

a maior parte em escola pública 11,06% 

a maior parte em escola particular 40,55% 

Trabalha 

Não 80,74% 

Sim, na área do curso 5,59% 

Sim, fora da área do curso 13,67% 

        

  Fonte: WebSai 2019 

  

A ETEC de São Paulo (Sede), devido ao seu fácil acesso e localização, tem uma clientela 

bastante heterogênea e oriunda de diferentes regiões de São Paulo. Já a Classe Descentralizada 

– Extensão CEU Butantã - atende principalmente alunos da região na qual está localizada. 

Segundo o Banco de Dados do Centro Paula Souza e pesquisa WebSai, há o predomínio do 

sexo masculino na maioria dos cursos oferecidos pela ETEC de São Paulo. Observa-se também 



  

que a maioria dos alunos se apresenta como brancos e pardos (segundo os dados do último 

WEBSAI realizado). Vale destacar que, no Ensino Integrado há um número considerável de 

orientais. 

A maioria dos alunos da Unidade Escolar que cursam o Ensino Integrado é formada por 

adolescentes entre 15 e 17 anos que não estão no mercado de trabalho e uma parcela 

considerável deles estudou integralmente ou a maior parte em escola particular. Esses alunos 

selecionados pelo Vestibulinho apresentam normalmente bons conhecimentos prévios 

adquiridos durante a vida escolar e conseguem dar continuidade aos estudos de maneira 

satisfatória. 

Nos Cursos Técnicos, a maioria dos alunos é proveniente de escolas públicas. Nos cursos do 

período noturno e na Classe Descentralizada, a maioria dos alunos é adulta e já possui o Ensino 

Médio completo. Essas pessoas possuem uma faixa etária de 18 a 60 anos ou mais, 

normalmente são pais/mães de família, trabalham durante o dia e possuem uma experiência 

pessoal e profissional bastante rica, desde que aproveitada devidamente em sala de aula. Alguns 

deles retornam à sala de aula em virtude das pressões do mercado e buscam melhores 

colocações no trabalho. 

 

CARACTERÍSTICAS REGIONAIS  

  

ETEC de São Paulo (Sede) 

 

Vista interna do Prédio Ary Torres 

  

A ETEC de São Paulo está localizada dentro do campus da FATEC-SP, em uma região central, 

no bairro do Bom Retiro. Esse distrito é considerado uma das principais regiões comerciais da 

cidade de São Paulo e inclui os bairros: Luz, Ponte Pequena e Ponte Grande. 



  

A história do bairro tem início no século XIX, quando a região era formada por chácaras e sítios. 

Nesta época, o local passou a ser uma das regiões mais importantes da cidade com a construção 

das estações da São Paulo Railway (hoje Santos-Jundiaí) e da Estrada de Ferro Sorocabana, 

além do parque público da cidade, o Jardim da Luz. 

Graças a isso, diversas indústrias começaram a se instalar na região, inclusive a primeira fábrica 

da montadora Ford no Brasil e a primeira Hospedaria dos Imigrantes (prédio que depois daria 

lugar ao Desinfectório Central, que realizava serviços sanitários, como remoção de pessoas com 

doenças infectocontagiosas entre outras).  

  

 

Estação da Luz. Foto: Caio Silveira/ SPTuris. 

  

 

Prédio da Hospedaria dos Imigrantes e Desinfectório Central. Foto: SP Antiga/ divulgação. 

  

A partir da década de 1960, as indústrias deram lugar ao comércio, mesclado com pequenas 

confecções e tecelagens. Nesta fase, foi bairro de concentração de imigrantes de origem judaica 

e, atualmente, é um distrito habitado por moradores de baixa renda, principalmente em moradias 

coletivas. É também o segundo reduto oriental da cidade - a "Liberdade" dos coreanos - que já 

alcançam cerca de 40.000 moradores e controlam dois terços do comércio e da indústria de 

roupas da região - muito desenvolvido e diversificado, fornecendo, em atacado, moda para todo 

o país. 

Dentre os pontos comerciais, há a rua São Caetano, conhecida como “Rua das Noivas”, 

especializada em roupas de casamento e trajes black tie e, toda a região que cerca a rua José 

Paulino que, sozinha, abriga mais de 350 lojas de roupas. 



  

Além de ser um dos polos comerciais da cidade, o bairro tem uma importância cultural muito 

grande para a capital paulista. Dentre os pontos turísticos, tem-se a Pinacoteca do Estado, 

a Estação da Luz, a Estação Júlio Prestes e a Sala São Paulo, o Parque da Luz – mais antigo 

parque da cidade, além de templos de diferentes religiões (que surgiram devido à presença de 

imigrantes de várias partes do mundo), como a mais antiga sinagoga de São Paulo, a Sinagoga 

Kehilat Israel e o Mosteiro da Luz, onde há, anexo, o Museu de Arte Sacra.   

  

 

Sala São Paulo. Foto: José Cordeiro/ SPTuris. 

  

 

Mosteiro da Luz e Museu de Arte Sacra 

  

 

Pinacoteca do Estado 

  



  

 

Parque da Luz 

  

Além da ETEC de São Paulo, há outras ETECs e instituições de ensino muito próximas: ETEC 

de Artes, ETEC Parque da Juventude, ETEC Santa Ifigênia, Escola Técnica Federal de São 

Paulo, a Faculdade de Tecnologia de São Paulo (FATEC), a Escola de Música do Estado de São 

Paulo – Tom Jobim e a Oficina Cultural Oswald de Andrade.  

  

ETEC de São Paulo – Classe Descentralizada - CEU Butantã 

 

Fachada parcial - CEU Butantã 

  

A Classe Descentralizada - CEU Butantã - está localizada no Butantã. Antigamente esse bairro 

era constituída por sítios e o seu desenvolvimento ocorreu a partir de 1900 com a implantação 

do Instituto Butantan e da Cidade Universitária. A partir de 1920, começaram a surgir os primeiros 

bairros como: Vila Butantã, Vila Lageado e Cidade Jardim. Nos anos 30, surgiram os bairros Peri 

Peri, Vila Clodilte, Vila Gomes, Água Podre e Caxingui. Nas décadas de 40 e 50, foram os bairros 

Jardim Guedala, Previdência, Vila Progredior, Vila Hípica, Jardim Ademar, Jardim Trussardi, Vila 

Pirajussara. Nos anos 40 a Companhia Imobiliária Morumby dividiu os últimos lotes da antiga 



  

fazenda Morumbi.  Até então ocupado por chácaras e pequenas fazendas, o Morumbi se tornaria 

área residencial a partir de 1948. Entre os anos 50 e 60 surgiram os bairros Rolinópolis, 

Esmeralda, Ferreira, Monte Kemel, Vila Maria Augusta, Jardim Bonfiglioli, Jardim Pinheiros entre 

outros. Há, ainda, dois conjuntos habitacionais importantes, Cohab Educandário e Cohab 

Raposo Tavares. 

Quase a totalidade da área abrangida pela Subprefeitura Butantã está conurbada aos municípios 

vizinhos de Taboão da Serra e Osasco. O intercâmbio entre esses municípios e o município de 

São Paulo é intenso em termos de comércio, serviços e lazer.  

  

 

Fachada do Instituto Butantan 

  

 

Cidade Universitária - USP 

  

Além da localização e dos arredores, a ETEC de São Paulo também observa outros aspectos 

do contexto externo para a escolha dos cursos ofertados e para conhecer o seu entorno. 

  



  

População por faixa etária  

  

ETEC de São Paulo (Sede) – Bom Retiro (SEADE/ 2020) 

  

ETEC de São Paulo (Classe Descentralizada - CEU Butantã) – Butantã (SEADE/ 2020) 

Observa-se também que em ambas as regiões, a população é formada por mais mulheres do 

que homens, segundo dados da Fundação SEADE. 

  

PIB por setor 

Segundo dados fornecidos pela FIESP – RAIS (2018), tem-se 

Economia 

PIB (em milhões de R$) 1.939.890,06 

PIB da Industria (em milhões de R$) 356.649,61 

PIB dos Serviços (em milhões de R$) 1.243.033,95 

PIB da Agropecuária (em milhões de R$) 26.308,83 

  

Oferta de cursos pela Unidade Escolar 

A ETEC de São Paulo oferece quatro modalidades de ensino: Ensino Técnico Integrado ao 

Ensino Médio, Ensino Técnico e Ensino à Distância. 

• Ensino Técnico Integrado ao Ensino Médio em Administração, Desenvolvimento de 

Sistemas, Edificações, Eletrônica e Meio Ambiente.  

• Ensino técnico - Administração (também no CEU Butantã), Automação Industrial, 

Desenho de Construção Civil (última turma no 2º semestre de 2020), Edificações, 

Eventos, Meio Ambiente, Recursos Humanos (apenas no CEU Butantã), Transporte 

Metroferroviário e Turismo Receptivo. 

  Distrito Município Estado 

População 38.877 11.869.660 44.639.899 

População com menos de 15 anos (%) 20,71 18,99 18,87 

População com 60 ou mais (%) 14,95 15,61 15,30 

  Distrito Município Estado 

População 53.836 11.869.660 44.639.899 

População com menos de 15 anos (%) 14,23 18,99 18,87 

População com 60 ou mais (%) 22,61 15,61 15,30 



  

• Ensino Técnico (Semipresencial) – Administração e Eletrônica EAD. 

  

Quantidade de estabelecimentos por setor 

Segundo pesquisa realizada no site da FIESP – RAIS (2018), os estabelecimentos (em números) 

por setor com maior incidência no município são: 

• Serviços e Administração Pública – 438.246 (43,76%) 

• Comércio – 370.207 (36,97%) 

• Indústria – 90.601 (9,05%) 

• Construção Civil – 46.626 (4,66%) 

• Agropecuária, extração vegetal, caça e pesca – 55.742 (5,57%) 

  

Quantidade de empregos por ocupação e remuneração média 

Analisando os dados fornecidos pela Fiesp – RAIS (2018), observa-se que o setor de serviços 

se destaca. Abaixo segue tabela com as principais ocupações na região, destacando os itens 

relacionados aos cursos oferecidos pela Unidade Escolar. 

Ranking Setor Número de 
Empregados 

Massa Salarial Remuneração média 
por trabalhador 

1º VAREJISTA 1.871.726 4.015.068.597,00 2.145,12 

2º ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA 1.585.446 7.127.375.804,00 4.495,50 

3º SAÚDE HUMANA 673.029 2.117.905.322,00 3.146,83 

4º SERVIÇOS PARA EDIFÍCIOS 632.903 1.103.137.644,00 1.742,98 

5º SERVIÇOS DE ESCRITÓRIO 582.677 1.963.040.044,00 3.369,00 

6º EDUCAÇÃO 566.263 2.113.617.018,00 3.732,57 

8º ATACADO, EXCETO VEÍCULOS 518.480 2.028.513.376,00 3.912,42 

9º TRANSPORTE TERRESTRE 491.939 1.326.280.366,00 2.696,03 

13º FINANCEIROS 221.418 1.769.776.069,00 7.992,92 

15º CONSTRUÇÃO 216.535 500.324.402,00 2.310,59 

16º ORGANIZAÇÕES 
ASSOCIATIVAS 

216.507 588.434.359,00 2.717,85 

18º AGENCIAMENTO DE MÃO-DE-
OBRA 

180.888 345.996.487,00 1.912,77 

20º CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS 176.990 419.041.592,00 2.367,60 

21º ATIVIDADES DOS 
TRANSPORTES 

165.082 471.144.235,00 2.854,00 



  

22º TECNOLOGIA DA 
INFORMAÇÃO 

162.626 1.042.577.826,00 6.410,89 

25º OBRAS DE INFRA-ESTRUTURA 147.739 419.717.514,00 2.840,94 

32º ARQUITETURA E ENGENHARIA 74.814 298.052.293,00 3.983,91 

35º MATERIAIS ELÉTRICOS 68.922 249.242.968,00 3.616,30 

49º INFORMÁTICA E 
ELETRÔNICOS 

51.271 213.560.345,00 4.165,32 

 

AVALIAÇÃO DO CUMPRIMENTO DE METAS DO ANO ANTERIOR 

 

Aumentar em 30% o número de projetos interdisciplinares. 

Duração (anos): 2 
 
 

Resultado 

A meta foi cumprida em 50%. A ETEC de São Paulo tem aumentado gradativamente o número 

de projetos interdisciplinares propostos. Nota-se ainda a falha nos registros e documentação dos 

projetos e observa-se também que alguns cursos apresentam poucas propostas ou realizam 

pequenos projetos dentro de um componente curricular específico. 

 

Justificativa 

Diante da necessidade de tornar as aulas mais significativas e atrativas e, mostrar aos alunos 

que o conhecimento não pode ser fragmentado, os projetos interdisciplinares podem melhorar 

as práticas pedagógicas e auxiliar na recuperação de aprendizagens. 

 

Descrição 

Com base nos projetos desenvolvidos em 2018, a meta é aumentar, em 30%, o número de 

projetos interdisciplinares na Unidade nos próximos 2 anos. 

 

 

Reduzir, em 50%, os índices de perda do 2º módulo do curso Técnico de Administração e, 

dos 1º e 2º módulos do curso Técnico de Desenho de Construção Civil do período noturno. 

Duração (anos): 1 
 
 

Resultado 

De acordo com os índices, tem-se: 1) observou-se que houve uma pequena redução no índice 

de perda do 2º módulo do curso de Administração (redução de aproximadamente 1%); 2) notou-

se uma melhora significativa no 1º módulo de Desenho de Construção Civil. A Unidade 

apresentou no 1º semestre de 2018, 28% de índice de perda e, em 2019, 15,38%; 3) não foi 



  

possível estabelecer índice de comparação para o 2º módulo do curso de Desenho de 

Construção Civil porque este não foi oferecido no 1º semestre de 2019. Durante o ano letivo de 

2019, orientações coletivas e individuais e reuniões foram realizadas com os coordenadores e 

docentes; houve acompanhamento das turmas: visitas técnicas, TCCs, rendimento escolar e 

frequência etc. Entrou-se também em contato com os alunos com baixa frequência para saber 

os motivos das ausências e orientá-los para retornarem às aulas, porém, na maioria dos casos, 

os alunos desistiram do curso devido a problemas extraescolares: dificuldade de conciliar 

trabalho e escola, problemas familiares e de saúde etc. Observou-se também um maior número 

de trancamento de matrículas no ano de 2019. Em resumo, apesar do projeto não ter alcançado 

a sua principal meta de reduzir em 50% os índices de evasão, é possível observar que houve 

redução das perdas e as atividades propostas foram realizadas, ocorrendo um acompanhamento 

mais efetivo das turmas. Sabe-se que ainda há muito a melhorar para alcançar a meta estipulada, 

mas os resultados obtidos com esse projeto poderão nortear projetos futuros e auxiliar em novas 

ações para reverter esse quadro. 

 

Justificativa 

Para reduzir os índices de perdas, tem-se por objetivo reavaliar as ações desenvolvidas em anos 

anteriores e, assim, juntamente com os coordenadores e docentes dos diferentes cursos 

oferecidos pela Unidade, rever estratégias e metodologias que favoreçam a aprendizagem, 

tornem os cursos mais atrativos e que possibilitem uma maior empregabilidade aos discentes. 

 

Descrição 

Com base nos indicadores da ETEC de São Paulo (resultados pedagógicos de 2018, 

observatório escolar e banco de dados - CETEC), o Projeto de Coordenação Pedagógica - 2019 

continuará tendo como foco a questão da perda escolar, em especial, dos cursos e módulos com 

perdas iguais ou superiores a 15%. 

 

Promover à comunidade um atendimento pedagógico e educacional voltado para a 

recuperação de aprendizagem, reduzindo em 50% o número de Progressões Parciais. 

Duração (anos): 3 

 

Resultado 

Comparando os índices de alunos em Progressão Parcial, observa-se que o número de alunos 

nessas condições diminuiu, porém ainda não é o ideal. Nota-se que o maior número de alunos 

em Progressão Parcial ainda se encontra nos componentes curriculares das áreas de Ciências 

da Natureza e Matemática. 

 

Justificativa 



  

A ETEC de São Paulo pretende intensificar cada vez mais o atendimento educacional e 

pedagógico para recuperação de aprendizagem, em especial, dos alunos em Progressão Parcial. 

Espera-se também que a cada ano, o número de alunos em Progressão Parcial diminua e os 

alunos sintam-se motivados, apesar das dificuldades, de prosseguirem seus estudos. 

 

Descrição 

Analisando o índice de alunos em Progressão Parcial desde 2017, observa-se que o número de 

alunos nessas condições diminuiu, porém ainda não é o ideal. Nota-se que o maior número de 

alunos em Progressão Parcial encontra-se nos componentes curriculares das áreas de Ciências 

da Natureza e Matemática. 

 

Realocar setores administrativos e implantar novos ambientes pedagógicos. 

Duração (anos): 5 

 

Resultado 

0% da meta cumprida. A ETEC de São Paulo encaminhou ao setor de Infraestrutura do Centro 

Paula Souza toda a documentação necessária para reformar e reestruturar os espaços 

localizados no antigo prédio do CCI. A Unidade continua aguardando os recursos para iniciar as 

obras. 

 

Justificativa 

A Unidade sofre com a falta de espaço físico para ampliar espaços e para o desenvolvimento de 

aulas práticas. Também há a necessidade de reorganizar espaços administrativos para melhorar 

a organização dos acervos documentais (arquivos setoriais e permanentes). 

 

Descrição 

A partir do 2º semestre de 2019, a ETEC de São Paulo pretende iniciar as obras no antigo prédio 

onde estava localizado o Centro de Convivência Infantil (CCI). A ideia é realocar setores 

administrativos para poder implantar novos ambientes pedagógicos. 

  

Aumentar em 50% o número de registros acadêmicos e pedagógicos. 

Duração (anos): 4 

 

Resultado 

25% da meta cumprida. Observa-se que a Unidade tem apresentado uma maior preocupação 

quanto aos registros tanto acadêmicos quanto pedagógicos, porém ainda há muitas falhas. Nota-



  

se que não há uma padronização nos registros o que dificulta muitas vezes estabelecer 

parâmetros de comparação para melhorar práticas e ações. 

 

 

Justificativa 

Nos últimos Observatórios, foram apontadas falta e/ou falhas nos registros tanto administrativos 

quanto pedagógicos. A Unidade precisa adotar como prática o registro de suas ações bem como 

a melhoria dos registros já realizados. 

 

Descrição 

A ETEC de São Paulo precisa adotar, como prática, a realização dos registros tanto acadêmicos 

quanto pedagógicos. A falha nos registros realizados também precisa ser revista e corrigida. 

 

Promover anualmente pelo menos um projeto social e/ou socioambiental. 

Duração (anos): 3 

 

Resultado 

A meta foi cumprida em 100% no ano de 2019. A Unidade desenvolveu o projeto social intitulado 

"Fios Encantados" no qual arrecadou-se novelos de lã para serem doados ao grupo Fios 

Encantados responsável pela confecção de toucas para crianças e adolescentes em tratamento 

oncológico e, o projeto socioambiental "Manejo de parques urbanos" no qual os alunos fizeram 

intervenções no Parque do Piqueri para melhorar os parâmetros físico-químicos da água dos 

lagos e revitalizaram algumas áreas. 

 

INDICADORES 

 

Análise da demanda dos cursos 

A demanda é um fator importante e atualmente percebe-se que alguns cursos têm uma baixa 

procura devido ao grande número de unidades próximas que oferecem cursos na área. A partir 

de indicadores como a demanda, a Unidade Escolar pode nortear ações, analisar o seu 

desempenho e estudar a manutenção ou suspensão temporária de cursos ofertados na Unidade. 

 

Análise das perdas por cursos e turmas 

Observando o histórico de perdas da ETEC de São Paulo, nota-se que os cursos técnicos do 

período noturno continuam apresentando perdas significativas. Vários são os motivos que levam 
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à desistência/evasão dos alunos: problemas pessoais, procura por cursos superiores e, 

principalmente, incompatibilidade entre o horário do trabalho e da escola. A análise das perdas 

pode nortear a Unidade e, principalmente, auxiliar no replanejamento constante das suas ações 

pedagógicas.  

Causas da perda  

Realizando uma análise das perdas dos cursos oferecidos pela ETEC de São Paulo, observa-se 

principalmente que: 

• apesar de algumas áreas proporcionarem mais oportunidades e ofertas de estágios e 

empregos, os alunos encontram dificuldades de assimilação em alguns componentes 

curriculares;  

• percebe-se também que a oferta de mesmo curso por outras ETECs próximas, propicia a baixa 

demanda de cursos oferecido pela ETEC de São Paulo;  

• constatou-se que muitos alunos desistiram/evadiram do curso devido à incompatibilidade de 

horário escola/trabalho e por ingressarem em cursos superiores;  

• alguns alunos não se identificam com o curso, acabam desmotivados e se evadem. Causas de 

reprovação.  

De modo geral, há poucos casos de retenção nos cursos oferecidos pela Unidade. Nos cursos 

técnicos, quando isso acontece, é devido ao fato dos alunos não apresentarem as competências 

e habilidade exigidas para a conclusão do curso e/ou não realizaram as etapas solicitadas para 

o desenvolvimento do Trabalho de Conclusão de Curso (TCC). Nos ETIMs, observa-se que o 

maior número de alunos retidos ocorre devido à frequência inferior a 75% e devido ao baixo 

rendimento escolar, em especial, nas áreas de Matemática e Ciências da Natureza. 

 

ENEM e Vestibulares 

Os resultados da avaliação de nossos alunos no Exame Nacional do Ensino Médio – ENEM – 

dos últimos anos são indicadores de qualidade de nossa Escola. A ETEC de São Paulo tem se 

destacado entre as escolas públicas e privadas da cidade de São Paulo nos últimos anos.  

 

ENEM 2010 

• 1º lugar dentre as melhores Escolas Públicas Estaduais de São Paulo.  

• 5º lugar dentre as melhores Escolas (particulares e públicas) da Cidade de São Paulo. 
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ENEM 2011  

• 1º lugar dentre as melhores Escolas Públicas Estaduais de São Paulo.  

• 9º lugar dentre as melhores Escolas (particulares e públicas) da Cidade de São Paulo.  

 

ENEM 2012 

• 1º lugar dentre as melhores Escolas Públicas Estaduais de São Paulo.  

• 5º lugar dentre as melhores Escolas Públicas do Brasil.  

• 13º lugar dentre as melhores Escolas (particulares e públicas) da Cidade de São Paulo.  

 

ENEM 2013  

• 1º lugar dentre as melhores Escolas Públicas da cidade de São Paulo.  

• 2º lugar dentre as melhores Escolas Públicas Estaduais de São Paulo.  

• 9º lugar dentre as melhores Escolas Públicas do Brasil.  

• 11º lugar dentre as melhores Escolas (particulares e públicas) da Cidade de São Paulo.  

 

ENEM 2014  

• 1º lugar dentre as melhores Escolas Públicas da cidade de São Paulo.  

• 13º lugar dentre as melhores Escolas (particulares e públicas) da Cidade de São Paulo.  

 

ENEM 2015  

• 1º lugar dentre as melhores Escolas Públicas da cidade de São Paulo.  

 

ENEM 2016  

• 1º lugar dentre as melhores Escolas Públicas da cidade de São Paulo.  

 

ENEM 2017  

• 1º lugar dentre as melhores Escolas Públicas da cidade de São Paulo.  

• 2º lugar dentre as melhores Escolas Públicas do Estado de São Paulo.  

 

ENEM 2018  

• 1º lugar dentre as melhores Escolas Públicas da cidade de São Paulo.  

• 3º lugar dentre as melhores Escolas Públicas do Estado de São Paulo.  

• 6º lugar dentre as melhores Escolas Públicas do Brasil.  

 

Esses resultados representam um importante fator que influencia, a cada ano, a decisão dos 

alunos e suas famílias em ingressar na ETESP. É importante ressaltar, que o desempenho no 

ENEM proporciona aos alunos melhores condições para ingresso às instituições de ensino 

superior, que se utilizam deste resultado para composição das notas em seus processos 

seletivos. 



  

 

Em relação aos concluintes de 2018 e 2019, a Unidade apurou 78 alunos ingressantes em 

Universidades Públicas. Os resultados da Unidade também refletem na procura das empresas 

por alunos para estagiarem nas diferentes áreas que compreendem os cursos oferecidos. Sendo 

assim, os resultados refletem, substancialmente, na valorização e reconhecimento dos nossos 

alunos, pais, professores, funcionários e do Centro Paula Souza. Além disso, fortalecem ainda 

mais o desejo desta equipe em continuar buscando um ensino público de qualidade. 

 

Segundo levantamento realizado pela equipe de direção e professores da ETESP, em 2020, foi 

expressivo o número de alunos que ingressaram nas melhores Instituições Públicas de Ensino 

Superior: Este levantamento foi feito por meio de questionamentos aos alunos, amigos e 

familiares ou informações obtidas em sites de universidades, portanto, a expectativa é de que a 

quantidade real seja ainda maior do que o apurado.  

 

Observatório Escolar - Bloco Comunicação e Documentação Escolar 

Segundo a visita de Consenso do Observatório Escolar, a Unidade precisa verificar os Planos 

de Ação gerados após a visita, a fim de procurar colocar em prática os registros de análises e 

socialização de informações, além do acompanhamento de projetos desenvolvidos na Escola. A 

equipe deverá analisar e pedir ciência dos docentes quanto aos Planos de Cursos e/ou Proposta 

de Currículo por Competência para o Ensino Médio de todas as habilitações pelos professores, 

contribuindo dessa maneira, para o conhecimento e subsídio no desenvolvimento das 

competências. Reunir-se com os alunos representantes de classes, para avaliação do(s) curso(s) 

e do desenvolvimento das competências previstas no Planos de Curso, com registro em atas 

das discussões/encaminhamentos e após analisar os indicadores como SAI, Saresp entre 

outros, que sejam divulgados e explicados a toda comunidade escolar, como consta em 

Calendário Escolar homologado. Ressaltamos a importância de realizar e utilizar o resultado dos 

feedbacks das empresas que contratam alunos como estagiários para melhoria da prática 

docente; uma rotina de acompanhamento dos alunos que estiverem estagiando e pensarem 

ações para a melhoria das afirmações do item “Estágio, Aprendizagem e Empregabilidade” 

(Função da ATA e do responsável pelos estágios). 

 

Observatório Escolar - Bloco Convênios, Parcerias, Contratos e Gestão de Pessoas 

Em visita à Unidade, foi verificada a coesão das informações com a equipe de gestão que 

acompanhou. Foram sugeridas algumas melhorias em processos apresentados e a Unidade de 

Ensino se mostrou aberta a modificações. 
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Observatório Escolar - Bloco Gestão de Bibliotecas 

O Bloco não foi verificado em visita de consenso em 2018. 
 

Observatório Escolar - Bloco Pedagógico 

O Bloco Pedagógico refletiu as dificuldades existentes quanto às ações, acompanhamento, os 

registros e controles. Os observadores solicitaram especial atenção da equipe, conforme descrito 

a seguir: 1. Coordenadores de Curso: quanto ao cumprimento integral do Currículo; ao 

alinhamento dos diários de classe ao PTD; à utilização de instrumentos de acompanhamento e 

avaliação da ação docente de forma sistematizada favorecendo o aprimoramento do trabalho 

pedagógico dos docentes; ao registro do acompanhamento da frequência discente. 2. Orientador 

Educacional: quanto ao registro dos atendimentos realizados aos alunos com baixa frequência e 

menção insuficiente, após os Conselhos de Classe Intermediário, segundo descrito no Sistema 

Etec. 3. Coordenador Pedagógico: quanto a análise por curso identificando os Componentes 

com maior dificuldade por parte dos alunos e realizando as intervenções necessárias; 

acompanhamento das práticas pedagógicas utilizadas pelos docentes, instigando o 

desenvolvimento de projetos para a FETEPS e outras feiras, prática pouco usual nesta Unidade 

Escolar; visita e acompanhamento da Classe Descentralizada, acompanhamento dos processos 

de avaliação da aprendizagem e monitoramento dos processos de desenvolvimento das 

Progressões Parciais. 4. Direção: quanto à socialização das informações com mecanismos 

efetivos; ao acompanhamento do desenvolvimento dos projetos previstos no PPG que sempre 

são acompanhados informalmente e não são avaliados ou socializados. 5. Os docentes: quanto 

aos PTDs para que sejam cada vez mais interdisciplinares, que considerem o perfil discente e 

os resultados de desempenhos anteriores ; desenvolverem práticas pedagógicas diversificadas 

buscando erradicar o panorama observado em alguns Componentes Curriculares, onde mais de 

50% dos alunos apresentam menção Insuficiente; melhorar nos PTDs os registros da utilização 

de instrumentos diversificados de avaliação, com a definição de critérios explícitos e adequados; 

a realizar a recuperação contínua adequada a cada turma, buscando reduzir o elevado número 

de Progressões Parciais existentes atualmente. 

 

Observatório Escolar - Bloco Saúde, Segurança e Meio Ambiente 

Segundo os observadores, a Unidade necessita: 1. providenciar a adequação da sinalização de 

segurança prevista na NR12 nos ambientes que ofereçam risco de acidentes. 2. solicitar 

avaliação e orçamentos para manutenção do para-raios, para posterior direcionamento a UIE ou 

à APM. 3. adequar os abrigos dos botijões de gás. 4. providenciar o inventário de produtos 

químicos. 5. solicitar aos docentes comprovante de treinamento e/ou reciclagem na NR10 e/ou 

SEP (Sistema Elétrico de Potência) e a todos os prestadores de serviço que realizam serviços 

em instalações elétricas. 6. estimular e sistematizar as capacitações dos servidores e alunos 
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para identificar os riscos de acidentes nos ambientes da Unidade Escolar. 7. realizar ações de 

conscientização com os alunos sobre o uso adequado da cadeira de rodas. 8. registrar a entrega 

dos EPIs por meio da Ficha de Entrega de EPI fornecida pelo NPSO. 9. controlar os Certificados 

de Aprovação (CA) dos EPIs, principalmente os usados nos laboratórios. 10. dimensionar e 

treinar a Brigada de Incêndio. 11. realizar exercícios simulados de abandono de prédio. Segundo 

ainda os observadores, a Unidade Escolar estimula ações na promoção da saúde e segurança 

e de conscientização no uso dos recursos ambientais. Foi possível identificar o comprometimento 

da equipe gestora na busca de melhoria contínua. 

 

Observatório Escolar - Bloco Tecnologia e Infraestrutura 

Seguem abaixo algumas orientações passadas aos gestores da unidade: 1. Armazenar as 

lâmpadas fluorescentes em locais e recipientes apropriados enquanto a Unidade Escolar 

aguarda a destinação correta. 2. Adotar um controle de manutenções realizadas na edificação, 

nos equipamentos e nos mobiliários. 3. Solicitar o RIA (Relatório de Inspeção Anual) dos 

elevadores conforme exigências do DECRETO Nº 47.334, DE 31 DE MAIO DE 2006. 4. Realizar 

manutenção periódica dos sistemas de ar condicionado com os devidos comprovantes e aferição 

da qualidade do ar conforme PORTARIA GM/MS nº 3.523, de 28 de agosto de 1998. 5. Planejar 

e operacionalizar, quando necessário, mudanças nos ambientes escolares, de forma a melhora 

as condições de aprendizagem sempre consultando e informando o setor de Infraestrutura. 6. 

Providenciar o livro de inspeção do trabalho para registros do MTE (Ministério do Trabalho e 

Emprego). Concluindo, trata-se de uma Unidade Escolar que possui limitações de espaço físico, 

pois compartilha os prédios com a FATEC SP e, por se tratar de uma edificação tombada, não 

há possibilidades de ampliação. A Unidade Escolar busca solucionar as demandas conforme os 

recursos disponíveis. Possui uma equipe gestora comprometida com o ambiente escolar. 

 

Observatório Escolar - Resultado Geral 

Durante as visitas de consenso do Observatório Escolar realizadas em 2018, os observadores 

puderam verificar que, muitas escolas que ficaram com evidências na situação de regular ou 

ruim, obtiveram o mesmo resultado nas visitas de 2016. Esse resultado anterior gerou planos de 

ações, que na sua maioria não foram realizados, o que contribuiu para a permanência da 

qualidade da evidência em 2018. Embora demande tempo e colaboradores, é muito importante 

que a comunidade escolar, em todos os segmentos, analise os resultados gerados, e organize 

equipes que possam pensar e executar ações, com o intuito de minimizar ou até mesmo 

solucionar algumas situações que acusaram necessidade de melhoria. A intenção é que 

gradativamente, a escola se assegure que as ações a serem realizadas, garantirão a validade e 

guarda dos registros escolares, a melhoria do processo de ensino e aprendizagem, a segurança 
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e otimização dos espaços escolares. Outro item importante de ser seguido durante a etapa da 

autoavaliação, é a inclusão do maior número possível de evidências, em momentos diferentes, 

para que os observadores possam verificar antes da visita, que se trata de uma prática já 

incorporada pela unidade e pela maioria de seus profissionais. A não inclusão das evidências 

nessa etapa, além de prolongar ainda mais o período da visita, demanda um tempo precioso que 

poderia ser utilizado para dirimir dúvidas da equipe. No mais, é imprescindível que a gestão se 

organize, para que no dia da visita de consenso, estejam presentes: Diretor (a), professores 

responsáveis pela coordenação pedagógica e orientação educacional, diretores de serviços 

administrativo e acadêmico, ATA e se possível, coordenadores de curso, além é claro, do 

responsável pela autoavaliação. O intuito é que um maior número de profissionais participe e 

compreenda o processo do Observatório Escolar e ouça as orientações que serão passadas 

pelos observadores. 

 

Resultados em Olimpíadas de Conhecimento 

Os alunos da ETEC de São Paulo participam de várias olimpíadas de conhecimento, dentre elas: 

Olimpíada Brasileira de Matemática das Escolas Públicas (OBMEP), Olimpíada Paulista de 

Física (OPF), Olimpíada Brasileira de Biologia (OBB), Olimpíada Brasileira de Astronomia (OBA), 

Competição USP de Conhecimento (CUCO), Olimpíada Brasileira de Geografia (OBG). A cada 

ano, a Escola vem apresentando melhores resultados e se destacando dentre as escolas 

públicas com Vestibulinho. 

 

WEBSAI 

O Sistema de Avaliação Institucional (SAI) foi implantado em todas as ETECs em 1999 e, em 

2000, em todas as FATECs. A partir de 2010, os questionários deixaram de ser preenchidos em 

formulário de papel e passaram a ser totalmente on-line. Desde então, os entrevistados 

participam da pesquisa pela Internet e o SAI passou a ser chamado de WEBSAI. Atualmente as 

dimensões pesquisadas são: cadastro, insumo, processo, gestão escolar, gestão pedagógica e 

resultados. A Unidade recebeu apenas as tabelas com a tabulação dos dados de 2019. Não foi 

possível anexar as tabelas ao site do PPG devido as suas dimensões nem os gráficos, uma vez 

que não foram fornecidos. 

  

SWOT 

FORÇA 

Associação de Pais e Mestres (APM) atuante 
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A APM tem uma participação ativa e trabalha empreendendo esforços com o intuito de suprir as 

dificuldades materiais e recursos humanos que são obstáculos na busca da educação de 

qualidade. 

 

Localização da Escola 

A Unidade está situada no bairro do Bom Retiro, na região central de São Paulo, no Campus da 

Fatec-SP. Próxima à Estação Tiradentes do Metrô, possui fácil acesso a várias regiões e bairros 

da cidade de São Paulo e municípios circunvizinhos. Um dos endereços de acesso da ETEC de 

São Paulo é a Avenida Tiradentes. Essa avenida é considerada uma das principais artérias do 

trânsito de São Paulo - inicia-se na Estação da Luz e termina próximo à Marginal Tietê. Faz parte 

do corredor Norte-Sul da cidade, em conjunto com as avenidas 23 de Maio e Santos Dumont. 

Várias linhas de ônibus municipal trafegam pela avenida, facilitando o acesso das pessoas que 

se deslocam, diariamente, de várias regiões de São Paulo. Além de ser considerado um polo 

comercial, o bairro do Bom Retiro reúne história, gastronomia e passeios culturais, portanto, 

recebe a visita de milhares de pessoas todos os dias. 

 

 

Gestão participativa e democrática 

Esse tipo de gestão permite a união de esforços e torna-se um facilitador, para a tomada de 

decisões e para a execução das metas previstas. União que tem colaborado para a obtenção do 

sucesso da ETEC de São Paulo junto a sociedade e respeitabilidade no meio educacional. 

 

FRAQUEZA 

 

Falta de marketing 

A Escola precisa urgentemente de um novo site e melhorar as suas redes sociais. 

 

Falta de espaço físico e de recursos 

A Unidade apresenta falta de espaço físico para o desenvolvimento de aulas práticas e para 

melhorar os ambientes administrativos. 

 

Número reduzido de funcionários para atender a comunidade escolar 

A ETEC de São Paulo possui um quadro reduzido de funcionários para atender a demanda 

escolar e dar suporte aos três prédios ocupados pela Unidade. 

 

Falhas na comunicação interna e nos registros das ações escolares 



  

Nos últimos Observatórios, foram apontadas falta e/ou falhas nos registros tanto administrativos 

quanto pedagógicos. A Unidade está tentando melhorar os registros já realizados e tornar uma 

prática a documentação, os registros de suas ações. 

 

A rotatividade de professores 

Devido às regras para contratação de docentes, os baixos salários e a falta de incentivos, a 

Unidade enfrenta o problema da rotatividade de professores nos cursos. 

 

OPORTUNIDADE 

 

Parcerias Empresa-Escola (estágios e Programa Jovem Aprendiz) 

A procura de empresas por estudantes da Unidade para atuarem como estagiários e adquirem 

experiência profissional ou recolocação no mercado de trabalho 

 

Iniciativas do Centro Paula Souza 

Participação da Unidade em diferentes iniciativas oferecidas pelo Centro Paula Souza, com o 

objetivo de proporcionar novas oportunidades aos seus alunos e docentes: Projetos - Aulas de 

Coreano nas ETECs, JA Startup e Conectado com o amanhã, por exemplo. 

 

Resultado em avaliações externas e Olimpíadas de Conhecimento 

Diante dos resultados obtidos em avaliações externas, a ETEC de São Paulo se destaca como 

uma escola pública de qualidade e isso proporciona uma alta concorrência por alguns cursos. 

 

AMEAÇA 

 

Facilidade no acesso a cursos de graduação e à distância 

Esse fator contribui para aumentar o número de evasão nos cursos técnicos modulares. 

 

A oferta de cursos técnicos de mesmo eixo tecnológico em outras ETECs e Instituições 

muito próximas 

Esse também é um fator de diminui a demanda dos cursos e aumenta o número de 

evasões/desistências. 

 

Falta de docentes 

A falta de docentes capacitados para ministrarem as aulas, as regras para atribuição de aulas e 

contratação de docentes, os baixos salários e a falta de incentivos acarretam a rotatividade de 

professores nos cursos. Observa-se também que muitos docentes acabam desestimulados, 

solicitando o desligamento ou reduzindo a quantidade de aulas. Com isso, perde-se excelentes 

professores que vão à busca de melhores oportunidades profissionais. 



  

 

 

Dificuldade dos alunos de conciliarem escola e trabalho 

Devido à crise econômica do país, muitos discentes abandonam os cursos por não conseguirem 

conciliar trabalho e estudo. Eles optam por assegurarem seus empregos e abrem mão dos 

cursos. 

 

PRIORIDADES 

 

Proporcionar orientação sobre problemas emocionais à comunidade escolar 

A Unidade observa que, a cada ano, o índice de alunos com algum transtorno emocional e que 

necessitam de atenção e cuidados vem aumentando. Diante disso, há a necessidade de 

palestras e rodas de discussão com especialistas para que haja orientação e auxílio à 

comunidade escolar. Além disso, os professores também precisam proporcionar atividades e 

ações para que os alunos desenvolvam competências socioemocionais. 

 

Melhorar as práticas pedagógicas 

A Unidade precisa promover mais aulas práticas e projetos interdisciplinares como práticas 

pedagógicas, oferecendo ao aluno a possibilidade de elaboração do conhecimento de forma 

significativa na relação entre o ensinar e o aprender. 

 

Reduzir o índice de perda dos cursos técnicos modulares 

Melhorar em 5% a taxa média de permanência das turmas no período noturno, passando no 1º 

semestre de 71,20% para 79,20% e, no 2º semestre, de 78,84% para 83,84%. 

 

OBJETIVO 

 O Plano Plurianual de Gestão da ETEC de São Paulo reflete as diretrizes e as ideias dos 

diferentes atores sociais que compõem a comunidade escolar. 

Apresentam-se a seguir os objetivos gerais e os objetivos específicos que nortearão o 

desenvolvimento do trabalho administrativo e pedagógico da Unidade. 

  

OBJETIVOS GERAIS E OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

I – MELHORAR EM 5% A TAXA MÉDIA DE PERMANÊNCIA DAS TURMAS DO PERÍODO 

NOTURNO 



  

I.1 Intensificar o acompanhamento do processo de ensino e de aprendizagem, verificando os 

projetos, os instrumentos de avaliação e recuperação e, as estratégias e metodologias 

utilizadas pelos docentes; 

I.2 Estimular o docente a rever procedimentos didáticos, com aulas dinâmicas e práticas, com 

o intuito de estimular a vocação profissional dos alunos do ensino técnico; 

I.3 Conhecer as dificuldades encontradas pelos professores e alunos da Unidade Escolar 

acerca do Processo de Aprendizagem e Avaliação. 

  

II – PROPORCIONAR ORIENTAÇÃO SOBRE PROBLEMAS EMOCIONAIS À COMUNIDADE 

ESCOLAR 

VI.1 Melhorar o rendimento escolar; 

VII.2 Orientar alunos e professores sobre competências socioemocionais. 

  

III – PROMOVER O CRESCIMENTO ECONÔMICO SUSTENTADO, INCLUSIVO E 

SUSTENTÁVEL, EMPREGO PLENO E PRODUTIVO E, TRABALHO DECENTE PARA TODOS. 

III.1 Aumentar a participação dos alunos da Extensão - CEU Butantã em atividades sociais. 

  

IV – PROMOVER O DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO INCLUSIVO E SUSTENTÁVEL DE 

COMUNIDADES E ESTIMULAR A EMPREGABILIDADE DE CIDADÃOS EM 

VULNERABILIDADE SOCIAL - PARTE 2. 

IV.1 Aumentar a visão do aluno da Extensão - CEU Butantã quanto à importância dele no 

ambiente escolar e social; 

IV.2 Diminuir a evasão dos alunos da Extensão - CEU Butantã em 15%, por meio do 

engajamento nas atividades propostas. 

 

METAS 

Aumentar em 10% a participação das turmas em eventos intra/extraescolares 

Aumentar em 10% a participação das turmas em eventos intra/extraescolares que contribuam 

para a sua formação profissional e para a construção de competências socioemocionais. 

 

Justificativa 



  

Para 2020, os Projetos de Coordenação Pedagógica e de Orientação Educacional, baseados 

nos resultados pedagógicos de 2019, abordarão a importância das competências 

socioemocionais incorporadas às competências técnicas. Desse modo, acredita-se que as 

turmas do período noturno contempladas nos projetos poderão melhorar o seu rendimento e, 

consequentemente, apresentarão melhores taxas de aprovação. 

 

Melhorar em 5% a taxa média de permanência das turmas no período noturno 

Orientar os docentes na construção das competências socioemocionais dos discentes visando 

melhorar em 5% a taxa média de permanência das turmas no período noturno, passando no 1º 

semestre de 71,20% para 79,2% e, no 2º semestre, de 78,84% para 83,84% por meio da 

construção de competências socioemocionais e possibilitar uma nova reflexão sobre o processo 

de ensino e de aprendizagem. 

 

Justificativa 

Para 2020, os Projetos de Coordenação Pedagógica e de Orientação Educacional, baseados 

nos resultados pedagógicos de 2019, abordarão a importância das competências 

socioemocionais incorporadas às competências técnicas. Desse modo, acredita-se que as 

turmas do período noturno contempladas nos projetos poderão melhorar o seu rendimento e, 

consequentemente, apresentarão melhores taxas de aprovação. 

 

Desenvolver, ao menos um projeto técnico científico, por semestre, na Classe 

Descentralizada em 2020 

Os projetos deverão envolve o aprendizado obtido nos cursos técnicos e a pesquisa para a 

resolução de problemas. As temáticas dos projetos deverão visar a construção das competências 

socioemocionais dos discentes e/ou os 17 objetivos para o Desenvolvimento Sustentável 

estabelecidos pela ONU. 

 

PROJETOS 

 

• Promover o crescimento econômico sustentado, inclusivo e sustentável, emprego pleno 

e produtivo e, trabalho decente para todos 

 

• Projeto de Orientação e Apoio Educacional da Etec de São Paulo – 2020 

 

• Promover o desenvolvimento econômico inclusivo e sustentável de comunidades e 

estimular a empregabilidade de cidadãos em vulnerabilidade social. 

 



  

 

• Projeto de Coordenação Pedagógica da ETEC de São Paulo – 2020 

 

 

PARECER DO CONSELHO DE ESCOLA 

 

 



  

 

LISTA DE PRESENÇA - MICROSOFT TEAMS 

 

 

 

 

 

Nome Completo Representante  Entrada Saída 

JANAINA MARTINS DE 
OLIVEIRA 

 
22/09/2020 17:57 22/09/2020 19:00 

ANGELO FEDE Órgão de Classe  22/09/2020 17:57 22/09/2020 19:22 

RAFAEL NOBRE ORSI Presidente  22/09/2020 17:57 22/09/2020 19:22 

GLAUCE CABRAL DA SILVA 
Diretorias de 

Serviço  22/09/2020 17:57 22/09/2020 19:22 

WAGNER DE OLIVEIRA 
AZEVEDO 

Demais Segmentos  
22/09/2020 17:58 22/09/2020 19:22 

MATHEUS PRADO BRUNETTI 
DA SILVA 

Ex – aluno  
22/09/2020 17:58 22/09/2020 19:22 

CLARICE DIAS COELHO 
Servidores 

Administrativos  22/09/2020 18:00 22/09/2020 19:22 

REGINA ALCASSER  Pai de aluno (a) 22/09/2020 18:03 22/09/2020 19:22 

JULIANA LIMA RUBERT PERIS  22/09/2020 18:04 22/09/2020 19:22 

VALERIA APARECIDA SOUZA 
SANTOS 

Instituições 
Auxiliares 22/09/2020 18:04 22/09/2020 19:22 

JOAO VICTOR DIONIZIO DE 
OLIVEIRA SANTOS 

Aluno  
22/09/2020 18:08 22/09/2020 19:22 

LUIS DA SILVA PIÑEL  Professor  22/09/2020 18:15 22/09/2020 19:22 


