RESULTADOS DO OBSERVATÓRIO ESCOLAR 2014 DA ETEC DE ESPORTES
BLOCO I - COMUNICAÇÃO E DOCUMENTAÇÃO ESCOLAR

Observadores
MARCELA LACORTE GELFUSA COCITE, VALÉRIA RACERO PIMENIDIS

Parecer do Diretor
O Observatório Escolar 2014 do CEETEPS é uma ferramenta de gestão, em minha concepção,
muito importante para avaliar as práticas educacionais e administrativas da Unidade de Ensino, com
o intuito de melhorias em todos os segmentos da comunidade escolar ao longo do ano letivo.
Ressalto que a escola foi inaugurada em 29.08.2013 e, desta maneira, muitas evidências do período
avaliado (2º semestre 2013) foram implantadas a partir de 2014. Após a autorização do Plano de
Cargos Administrativos do CEETEPS em algumas Unidades, nossa escola já conseguiu deixar a
equipe completa. Com isso, o trabalho pedagógico e administrativo está em crescente
desenvolvimento, cumprindo com todas as instruções da Instituição e seguindo a legalidade do
Regimento Comum das Etec's.

1

Parecer do Observador
Agradecemos a receptividade e o acolhimento na visita da Etec de Esportes, realizada em
12/11/2014, com a equipe de direção que participou de forma ativa no consenso dos itens avaliados.
Elencamos abaixo os principais pontos positivos e oportunidades de melhorias observadas no bloco
Comunicação e Documentação Escolar:
Pontos Positivos:
- Realização de reunião com todos os seguimentos para discussão e tomada de decisão;
- Os projetos existentes são acompanhados por uma planilha de acompanhamento de
projetos(relatório mensal, atividades semanais com acompanhamento pela coordenação e direção);
-A escola divulga o calendário escolar por diversos canais de divulgação, ressaltando a confecção
de banners disponibilizando-os no saguão de entrada dos alunos e na sala dos professores.
Oportunidades de Melhorias:
-Capacitar anualmente os professores quanto ao processo de pontuação e atribuição de aulas;
-Inserir o 'Tempo de Retenção' e 'Forma de Descarte' nos registros ou planilhas referentes às
informações pertinentes à organização dos documentos, inclusive do arquivo permanente, de forma
a facilitar a pronta recuperação;
-Melhorar os registros das análises realizadas das frequências às aulas por componentes
curriculares.

Diante das informações elencadas sugerimos que estas oportunidades sejam discutidas e refletidas
em equipe, de maneira que se caracterizem em um plano de ação e, a fim de assertividade e
exequibilidade satisfatória das ações pedagógicas na escola.
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BLOCO II - CONVÊNIOS, PARCERIAS E CONTRATOS

Observadores
Este bloco não foi visitado.

Parecer do Diretor
O Observatório Escolar 2014 do CEETEPS é uma ferramenta de gestão, em minha concepção,
muito importante para avaliar as práticas educacionais e administrativas da Unidade de Ensino, com
o intuito de melhorias em todos os segmentos da comunidade escolar ao longo do ano letivo.
Ressalto que a escola foi inaugurada em 29.08.2013 e, desta maneira, muitas evidências do período
avaliado (2º semestre 2013) foram implantadas a partir de 2014. Após a autorização do Plano de
Cargos Administrativos do CEETEPS em algumas Unidades, nossa escola já conseguiu deixar a
equipe completa. Com isso, o trabalho pedagógico e administrativo está em crescente
desenvolvimento, cumprindo com todas as instruções da Instituição e seguindo a legalidade do
Regimento Comum das Etec's.

Parecer do Observador
Este bloco não foi visitado.
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BLOCO III - RECURSOS HUMANOS

Observadores
Este bloco não foi visitado.

Parecer do Diretor
O Observatório Escolar 2014 do CEETEPS é uma ferramenta de gestão, em minha concepção,
muito importante para avaliar as práticas educacionais e administrativas da Unidade de Ensino, com
o intuito de melhorias em todos os segmentos da comunidade escolar ao longo do ano letivo.
Ressalto que a escola foi inaugurada em 29.08.2013 e, desta maneira, muitas evidências do período
avaliado (2º semestre 2013) foram implantadas a partir de 2014. Após a autorização do Plano de
Cargos Administrativos do CEETEPS em algumas Unidades, nossa escola já conseguiu deixar a
equipe completa. Com isso, o trabalho pedagógico e administrativo está em crescente
desenvolvimento, cumprindo com todas as instruções da Instituição e seguindo a legalidade do
Regimento Comum das Etec's.

Parecer do Observador
Este bloco não foi visitado.
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BLOCO IV - SAÚDE, SEGURANÇA E MEIO AMBIENTE

Observadores
Este bloco não foi visitado.

Parecer do Diretor
O Observatório Escolar 2014 do CEETEPS é uma ferramenta de gestão, em minha concepção,
muito importante para avaliar as práticas educacionais e administrativas da Unidade de Ensino, com
o intuito de melhorias em todos os segmentos da comunidade escolar ao longo do ano letivo.
Ressalto que a escola foi inaugurada em 29.08.2013 e, desta maneira, muitas evidências do período
avaliado (2º semestre 2013) foram implantadas a partir de 2014. Após a autorização do Plano de
Cargos Administrativos do CEETEPS em algumas Unidades, nossa escola já conseguiu deixar a
equipe completa. Com isso, o trabalho pedagógico e administrativo está em crescente
desenvolvimento, cumprindo com todas as instruções da Instituição e seguindo a legalidade do
Regimento Comum das Etec's.

Parecer do Observador
Este bloco não foi visitado.
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BLOCO V - TECNOLOGIA E INFRAESTRUTURA

Observadores
RENATA FERMINO FERRARI

Parecer do Diretor
O Observatório Escolar 2014 do CEETEPS é uma ferramenta de gestão, em minha concepção,
muito importante para avaliar as práticas educacionais e administrativas da Unidade de Ensino, com
o intuito de melhorias em todos os segmentos da comunidade escolar ao longo do ano letivo.
Ressalto que a escola foi inaugurada em 29.08.2013 e, desta maneira, muitas evidências do período
avaliado (2º semestre 2013) foram implantadas a partir de 2014. Após a autorização do Plano de
Cargos Administrativos do CEETEPS em algumas Unidades, nossa escola já conseguiu deixar a
equipe completa. Com isso, o trabalho pedagógico e administrativo está em crescente
desenvolvimento, cumprindo com todas as instruções da Instituição e seguindo a legalidade do
Regimento Comum das Etec's.
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Parecer do Observador
Agradecemos a receptividade na visita da Etec de Esportes Otto Baumgart, realizada em
12/11/2014, que foi acompanhada pelo Junio Fávaro Crema e pela Mônica Rocha, que participaram
de forma ativa no consenso dos itens avaliados do Bloco 5 – Tecnologia e Infraestrutura. A visita
iniciou-se com o deslocamento pela unidade para verificação das evidências estruturais. Elencamos
abaixo os principais pontos positivos e oportunidades de melhorias observadas neste bloco.
Pontos Positivos:
- Limpeza dos ambientes internos e externos;
- Acessibilidade;
- Atualização do sistema de mapeamento.
Oportunidades de Melhorias:
- Realizar e oficializar, periodicamente, a análise dos espaços físicos identificando suas
necessidades.
- Sistematizar o gerenciamento das manutenções;
- Realizar e registrar a análise para a verificar a necessidade da baixa patrimonial;
- Incentivar e registrar o interesse nos softwares disponibilizados através da parceria com a
Microsoft;

Diante das informações elencadas sugerimos que estas oportunidades sejam planejadas em equipe,
de maneira que se caracterizem em um plano de ação, a fim de assertividade e exequibilidade
satisfatória das ações da escola.
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BLOCO VI - PEDAGÓGICO

Observadores
MARCELA LACORTE GELFUSA COCITE, VALÉRIA RACERO PIMENIDIS

Parecer do Diretor
O Observatório Escolar 2014 do CEETEPS é uma ferramenta de gestão, em minha concepção,
muito importante para avaliar as práticas educacionais e administrativas da Unidade de Ensino, com
o intuito de melhorias em todos os segmentos da comunidade escolar ao longo do ano letivo.
Ressalto que a escola foi inaugurada em 29.08.2013 e, desta maneira, muitas evidências do período
avaliado (2º semestre 2013) foram implantadas a partir de 2014. Após a autorização do Plano de
Cargos Administrativos do CEETEPS em algumas Unidades, nossa escola já conseguiu deixar a
equipe completa. Com isso, o trabalho pedagógico e administrativo está em crescente
desenvolvimento, cumprindo com todas as instruções da Instituição e seguindo a legalidade do
Regimento Comum das Etec's.
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Parecer do Observador
Agradecemos a receptividade e o acolhimento na visita da Etec de Esportes Otto Baumgart,
realizada em 12/11/2014, com a equipe de direção que participou de forma ativa no consenso dos
itens avaliados. Abaixo elencamos os principais pontos positivos e oportunidades de melhorias
observadas no bloco Pedagógico:

Pontos Positivos:
- Processo de divulgação da informação amplamente implantado;
- Acompanhamento do cumprimento integral do curso;
- Acompanhamento dos instrumentos de avaliação.

Oportunidades de Melhorias:
- Não havia registro dos projetos interdisciplinares nos Planos de Trabalho Docente;
- Falta de ferramenta para avaliação da ação docente;
- Sistematizar a verificação de Plano de Trabalho Docente;
- Detalhar os registros de reuniões

Diante das informações elencadas sugerimos que estas oportunidades sejam discutidas e refletidas
em equipe, de maneira que se caracterizem em um plano de ação e, a fim de assertividade e
exequibilidade satisfatória das ações pedagógicas na escola.
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RESULTADO GERAL

Parecer da Supervisão Regional
A unidade escolar não possui índices no Observatório Escolar 2013, pois a iniciou suas atividades
neste ano. Em relação a 2014, a UE apresentou altos índices nos blocos Comunicação e
Documentação Escolar, Tecnologia e Infraestrutura e Pedagógico, mantendo-se acima da média da
Regional Grande São Paulo Leste e do CPS. A Supervisão Regional GSP Leste considera que a
unidade escolar apresentou bons resultados que devem ser utilizados para discussão com a
comunidade escolar para a elaboração de um plano de ações que contemple a otimização dos
pontos de melhoria, bem como a manutenção dos pontos positivos, elencados na reunião de
consenso, os quais poderão ser elucidadas e observadas detalhadamente em cada bloco.
Aproveitamos para parabenizar a Equipe Escolar, pois observamos o empenho em atender às
sugestões e orientações, demonstrando compromisso de todos em busca da excelência,
contribuindo para uma melhoria contínua.
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