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Promover a integração da comunidade
escolar
Nota-se que há uma dificuldade na comunicação e
socialiazação dos cursos integrados e técnicos, o
que ocasiona um distanciamento entre os
discentes. Eventos que atinjam toda a
comunidade escolar colaboram para que haja
integração dos currículos e do material humano.
É imprescindível que comunidade local esteja em
sintonia com o ambiente escolar garantindo a
melhoria educacional e promovendo a gestão
democrática.

Ampliar em 10% o número de alunos
ingressantes em Universidades Públicas
Visando ampliar o número de alunos ingressantes
em Universidades Públicas verifica-se a
necessidade de orientá-los a obter esse acesso
através de projetos que proporcionem o
conhecimento das universidades, os seus cursos,
os seus campos e as possibilidades que as
mesmas proporcionam. Projetos motivadores, tais
como: monitoria, orientação quanto a conceber
uma rotina de estudos, orientação vocacional,
visitas às instituições e palestras de profissionais
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de diversas áreas.
A Unidade de Ensino está sempre se empenhando
para que haja melhorias para as aprovações nas
Universidades Públicas.

Aumentar em 15% o uso do acervo
bibliográfico pelos professores e alunos.
O uso do acervo bibliográfico é de extrema
importância no desenvolvimento dos projetos de
leitura e sarau, indicações dos professores para
pesquisas e literaturas e confecção dos TCCs.
Desenvolver o hábito da leitura através de boas
obras e títulos é fundamental para a formação dos
alunos.
Espera-se com o uso do acervo bibliográfico, o
estudo tenha um aprofundamento nas pesquisas
e que a tenha como incentivo novas buscas e
interesses educacionais.

Aumentar em 100% a Empregabilidade
Através de parcerias e convênios com empresas,
esta meta visa propiciar a oferta de oportunidades
e vagas de estágios e empregos, motivando os
alunos a terminarem o curso e a complementar
seus estudos através de novos cursos que a
escola oferece, contendo a evasão e aumentando
a demanda nos vestibulinhos. Visa também suprir
o mercado de trabalho através de profissionais
competentes.
A empregabilidade como oportunidade de
crescimento profissional e pessoal aos alunos da
Unidade de Ensino se pratica e/ou se aprimora
diariamente, investindo na própria capacidade e
aprimorando os talentos de nossos alunos.

Aumentar em até 30% a prestação de
serviços à comunidade

Justificativa

Esta meta visa desenvolver nos alunos a
cidadania e a construção de uma sociedade mais
justa por meio da prestação de serviços à
comunidade externa.
Processo de forma integrada, garantindo a
execução prestação de serviços à comunidade,
usando adequadamente instrumentos e equipe. A
percepção de harmonia plena por parte da platéia
evidencia o valor do serviço prestado.

Meta

Manter, no mínimo, 03 eventos abertos à
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Com o objetivo de trazer a comunidade externa,
pais, famílias e amigos dos nossos alunos para
participarem das ações interdisciplinares
promovidas pela escola, a presente meta objetiva
manter os 03 principais eventos de nossa
unidade: Etec Cultural, Festa Junina e FeiraTec e
apresentar novas propostas, como por exemplo os
projetos Rolleretec e preparação para o ENEM e
vestibulares.
Deve ser parte integrante do calendário escolar.
Como premissa básica, os eventos abertos à
comunidade devem ser caracterizados por
atividades de extensão que contribuam para a
formação no processo ensino-aprendizagem.

Realizar, no mínimo, 01 visita técnica por
semestre
Em contrapartida aos números de evasão de
cursos em determinados eixos tecnológicos, a
presente meta se justifica para interdisciplinar a
teoria com a prática, fazendo com que o aluno
vivencie a realidade profissional. Também cabe
ressaltar que os cursos/escola devem ser o elo
entre as empresas e os discentes.
Oportunizar aos alunos o contato mais
aproximado da teoria com a prática efetuada no
cotidiano do processo ensino-aprendizagem.

Aumentar em 20% a Demanda do
Vestibulinho
A seleção do candidato vai nos levar a salas com
maior e melhor desempenho, por isso, quantos
mais candidatos inscritos para os cursos, melhor
será o nosso alunado. Analisando as taxas de
evasão e de demanda dos cursos que oferecemos
no 2º semestre de 2018 e 1º semestre de 2019,
estamos empenhados em aumentar os números
de candidatos por cursos no próximo exame de
acesso através de uma divulgação mais
abrangente.
Todos os cursos que foram e serão oferecidos
estão em pleno desenvolvimento e empenho para
novas técnicas de divulgação.

Trimestralmente levantar informações sobre
contratos por encerrar e verificar em quais
disciplinas faltará professor, pondo fim ao
claro docente.
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Através do Projeto Fim ao Claro Docente foi
verificado em quais cursos e disciplinas o contrato
do professor estava para se encerrar e quais
disciplinas havia necessidade de abrir processo
seletivo ou concurso para contratação de
docentes. A meta se justifica para mantermos a
qualidade de ensino e a organização no
cumprimento dos objetivos da escola. Assim a
cada trimestre faremos um levantamento em
quais disciplinas e cursos deveremos abrir edital
de processo seletivo ou concurso público evitando
a falta de professor no início de cada semestre
letivo.
Necessidade de docente para a atividade no
processo ensino-aprendizagem.

Diminuir em até 50% a evasão escolar
Segundo dados do BDCetec, a unidade escolar
apresenta um número significativo no que se
refere à evasão dos cursos noturnos. Logo, a
presente meta objetiva diminuir em até 50% a
evasão através de projetos interdisciplinares que
sensibilizem os alunos mostrando-os as
oportunidades que poderão alcançar com a
conclusão de um curso técnico.
Entender, mais do que nunca, a importância de
conclusão do curso técnico e o sucesso para o
mercado de trabalho.

Incentivar uma aprendizagem baseada em
projetos: criação de um laboratório de
Inovação
O aluno tem buscado cada vez mais o
conhecimento. Ele tem sede de saber e, muitas
vezes, as aulas teóricas apenas não o satisfazem.
Com isso, cada vez mais é necessário fazer com
que esse aluno reflita sobre a aprendizagem,
coloque-a em prática e busque alternativas para
mostrar tudo o que foi desenvolvido em sala de
aula e os projetos se tornam ferramentas eficazes
para tal. Para isso, objetiva-se organizar uma
Feira Tecnológica onde cada curso tanto técnico
quanto integrado possam apresentar um projeto
inovador. Contamos também com o Projeto Inova
Paula Souza para desenvolvermos a cultura
empreendedora nas Unidades I e II.
Implicar e refletir sobre a importância da
participação dos alunos na construção do seu
próprio conhecimento na uma aprendizagem
baseada em projetos.
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Aumentar em 15% o uso das tecnologias no
processo de ensino-aprendizagem
Cada vez mais a tecnologia está inserida no dia a
dia das pessoas e com isso a escola precisa trazer
essa ferramenta a favor da educação e da
aprendizagem. Com isso, o uso dela é de extrema
importância para os jovens que, praticamente, já
nasceram sabendo utilizá-la. Aulas mais
dinâmicas, uso de data-show, tablets, rede
sociais, arquivos de livros, além disso, buscar a
implantação de laboratório que atenda aos
componentes curriculares de química, física e
biologia, enfim tudo que possa trazer
conhecimento, informação e, principlamente,
formação deve ser muito bem utilizado pela
escola.
Usar tecnologias no processo de ensinoaprendizagem evidenciando a evolução no
processo de aprendizagem de cada indivíduo.

Aumentar em 10% as parcerias com
empresas
Por ofertar cursos com base e objetivos de
formação profissional técnica, é de extrema
importância que o Assistente Técnico
Administrativo promova ações que incentivem a
parceria escola-empresa, a fim de ampliar as
possibilidades de empregabilidade e estágios para
os alunos, buscando a redução do número de
evasão escolar e principalmente de resignificação
de conteúdos e competências.
Consolidar iniciativa oferecendo oportunidade
para construção de estratégias de inovação.

Objetivo
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