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APRESENTAÇÃO 

 

O Projeto Político-Pedagógico (PPP) é considerado o corpo e a alma 

de uma Unidade Escolar. Sendo assim, este documento respalda todas as ações e 

decisões do Centro de Educação Profissional - Escola Técnica Deputado Juarezão e 

atende as exigências legais expressas na Lei de Diretrizes e Bases da Educação 

Nacional (LDBEN) em seus artigos 12,13 e 14, que evidenciam a necessidade da 

elaboração e execução de um Projeto Político Pedagógico e garante a participação 

dos docentes, que deverão considerar as peculiaridades da região onde está 

inserida a Unidade Escolar em pauta. Ela também é um dos elementos constitutivos 

da Lei de Gestão Democrática da Rede pública de Ensino do Distrito Federal, a Lei 

4751/2012, que em seu art. 4º enfatiza que o Projeto Político Pedagógico deve ser 

construído com a participação da Comunidade Escolar. 

Para construção do Projeto Político-Pedagógico a Unidade de Ensino 

seguiu as orientações dadas pela Secretaria de Estado de Educação do Distrito 

Federal, centrada na proposta da Gestão Democrática que defende os princípios 

norteadores da cidadania, da diversidade e da sustentabilidade humana, eixo central 

da ação pedagógica e ainda foram levadas em consideração as contribuições do 

Grupo de Trabalho criado para acompanhar todo o processo de construção da 

Unidade de Ensino. 

Para o ano letivo de 2021 toda a discussão e trabalho pedagógico 

foram construídos com a equipe de professores que marcaram o início das 

atividades do CEP Escola Técnica Deputado Juarezão, que foi inaugurado em 09 de 

fevereiro de 2021, e teve as atividades iniciadas em março/2021, conforme 

Calendário da Secretaria de Estado de Educação. 

Por tratar-se de uma escola recém inaugurada, com o desafio de 

construir uma estrutura pedagógica consolidada e de qualidade, o presente projeto 

apresenta o início do trabalho que ainda tem muito a ser discutido e construído nos 

próximos anos. 

O início desafiador, com pouca estrutura de pessoal e mobiliário, tem 

demonstrado que serão muitas as dificuldades e os percursos que deverão ser 

percorridos. O auxílio da Comunidade Escolar e da equipe de profissionais atuantes 
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nesta Unidade de Ensino na construção deste projeto será uma importante 

contribuição para garantir a Qualidade dos Estudantes que serão formados. 

Para o ano de 2022 os desafios continuam, mas já é possível ter uma 

melhor ideia das ações pedagógicas a serem aperfeiçoadas e implementadas, 

sendo que a contribuição dos docentes e discentes será muito importante neste 

processo. 
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HISTÓRICO DA ESCOLA 

 

A idealização da criação do Centro de Educação Profissional Escola 

Técnica Deputado Juarezão está relacionada à história da cidade de Brazlândia, que 

foi criada em 05 de junho de 1933, localizada a 50 km do Plano Piloto.  

A cidade de Brazlândia tem 474,83 km² e ocupa 8,32% da área total do 

Distrito Federal. Possui cerca de 54 mil habitantes na área urbana e de 30 mil na 

área rural, conta com 30 escolas da Rede Pública de Ensino, seis escolas 

particulares, um hospital regional e três Unidades Básicas de Saúde.  Possui uma 

delegacia de Policia Civil, um Batalhão de Polícia Militar, uma Companhia Regional 

de Incêndio do Corpo de Bombeiros, nove linhas de transporte público rodoviário 

para o Plano Piloto, Taguatinga e Ceilândia e quatro linhas para a zona rural.  

A vida em Brazlândia é saudável e bucólica, uma vez que a cidade é 

cercada por centenas de propriedades rurais. É uma terra repleta de encantos e 

atrativos, com turismo rural e religioso, artesanato, ritmo de cidade pacata, muito 

verde e água em abundância, a exemplo do lago Espelho D'Água e da barragem do 

Rio Descoberto, que fornece mais de 60% de água para o Distrito Federal. É 

também um dos cinturões agrícolas regionais, produtor de morango, goiaba, leite e 

hortaliças. A cidade é polo de festas tradicionais como a Festa do Divino, a Festa do 

Morango, Carnaval e a Via Sacra. Sua população mantém, desde a sua criação, as 

características de gente interiorana: ordeira, trabalhadora e hospitaleira. 

  A agricultura da cidade constitui-se de 2.638 hectares de produção de 

hortaliças, 417 hectares de produção de frutas e 14 hectares de produção de grãos. 

A Região Administrativa conta ainda com duas mil empresas de pequeno, médio e 

grande porte nos mais diversos setores e uma prestação de serviços em diferentes 

áreas. Na área de alimentação, além de restaurantes e lanchonetes, encontram-se 

também, padarias, confeitarias e bares. O comércio em geral conta com drogarias, 

supermercados, confecções, academias, oficinas mecânicas, clínicas de estética, 

dentre outros. Os profissionais liberais também estão presentes. Em Brazlândia 

atuam advogados, catadores, contadores, administradores de empresas, 

decoradores, paisagistas, marceneiros, pedreiros, engenheiros, dentre outros. 

Para fins de lazer, Brazlândia possui cinco praças, sendo a Praça do 

Lago o seu principal logradouro público. A Praça da Administração e três outras 
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praças servem mais ao uso dos moradores das quadras próximas. Possui um lago 

urbano e um balneário com o nome de Veredinha, numa reverência ao ribeirão que 

forma o mesmo. A cidade é dividida em cinco setores: Setor Tradicional, Setor Sul, 

Setor Norte, Vila São José e Setor Veredas. 

Assim, Brazlândia caracteriza-se como uma cidade de tradições, vida 

tranqüila e aprazível. Possui localização privilegiada em relação ao Distrito Federal e 

ao Brasil também. A região possui acesso através de importantes rodovias locais e 

nacionais, são elas: a BR-070, a BR-080, a BR-251, a DF-001, a DF-180, a DF-205, 

a DF-240 e a DF-430. Inclusive a BR-251/ DF-180 se liga à rodovia Belém-

Brasília,tornando  mais curto o acesso norte e sul do país em aproximadamente 300 

Km. Esses dados colocam Brazlândia no centro dos Eixos Nacionais de Integração 

Norte e Sul do país.  

 Expostas todas essas informações acerca dos aspectos físicos, 

culturais e econômicos da Região Administrativa de Brazlândia, parte-se para o 

histórico que levou à construção do Centro de Educação Profissional Escola Técnica 

Deputado Juarezão.  

O processo de criação da Escola Técnica de Brazlândia teve início em 

2011 pela Secretaria de Estado de Educação do DF, atendendo o que prevê a Lei de 

Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDBEN), que consagra a Educação 

Profissional e Tecnológica entre os níveis e as modalidades de Educação Básica, 

situando-se na confluência de dois direitos fundamentais do cidadão: o direito à 

educação e o direito ao trabalho, que são consagrados no artigo 227 da Constituição 

Federal.   

Assim, baseando-se no Decreto nº. 6.302 de 12/12/07, que institui o 

Programa Brasil Profissionalizado, a SEEDF, por meio do Programa Nacional de 

Acesso ao Ensino Técnico e Emprego - PRONATEC iniciou em 2015 a oferta de 

Cursos Técnicos de Nível Médio e de Formação Inicial e Continuada (FIC) em 

Brazlândia, em espaço cedido pelo Centro de Ensino Médio 01 de Brazlândia.  

Cabe ressaltar que além da oferta dos cursos do PRONATEC, já 

estava sendo ofertado em Brazlândia o Curso Técnico em Controle Ambiental 

integrado à Educação de Jovens e Adultos, no Centro Educacional Irmã Regina 

Maria Velanes Regis. 
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 Considerando a demanda dos setores econômicos de Brazlândia por 

mão de obra qualificada, iniciaram-se as tratativas para a criação de uma Escola 

Técnica que ofertasse cursos que atendessem às especificidades da Região 

Administrativa de Brazlândia e que garantisse o acesso, permanência e conclusão 

dos estudantes matriculados. Assim, surgiu o convênio nº. 701593/2011, que faz 

parte do Programa Brasil Profissionalizado, firmado entre a SEEDF e o Fundo 

Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE). Esse convênio tem como objeto 

a construção de quatro escolas técnicas nas seguintes regiões administrativas do 

DF: Guará, Brazlândia, Santa Maria e Paranoá. 

 No que se refere à construção da Escola Técnica de Brazlândia, 

apresentamos um breve histórico a seguir: 

● 06/11/2013_É realizada a solicitação de recursos para 

infraestrutura; 

● 12/11/2013_Definição do lote nos padrões definidos pelo MEC, 

localizado na área Especial 08 do Setor Norte; 

● 14/12/2013_Doação do terreno à TERRACAP (mas a área doada 

não possuía certidão de matrícula, o que contrariava a Portaria 

nº. 127/2008); 

● Em 2015_ é solicitado por meio do ofício nº. 1930 a prorrogação 

do convênio nº. 701593/2011, que expiraria em 16/12/15; 

● 27/04/2016_o terreno foi incorporado à TERRACAP com o 

processo nº. 290.00341/2008, liderado pela Casa Civil do DF; 

● 16/05/2016_a solicitação de prorrogação foi atendida e 

prorrogada até 09/2018; 

●  Em 2017 foi realizado um empenho no valor de R$: 849.430,36 

(oitocentos e quarenta e nove mil, quatrocentos e trinta e reais e 

trinta e seis centavos), para obras da Escola Técnica; 

● 11/07/2017_foi firmado contrato nº. 53/2018 com a empresa 

vencedora da licitação (Infra Engeth Estrutura Construção e 

Comércio) no valor de R$ 14.742.345,05 (quatorze milhões 

setecentos e quarenta e dois mil trezentos e quarenta e cinco 

reais e cinco centavos); 
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● 18/08/2017_Publicação no DODF nº.159 para licitação para 

contratação da empresa responsável pela construção da Escola 

Técnica de Brazlândia, localizada na Quadra 34 área especial nº 

04 - Vila São José RA IV Brazlândia/DF; 

● 15/09/2017_Publicação do novo edital DODF nº 178, autorizado 

pelo TCDF; 

● 15/08/2018_atualizado o cronograma com 1% de obra concluída; 

● 18/09/2018_suspensão do processo de concorrência pelo TCDF 

(UASG 450432) nº. 06/2017; 

● Entrega da Obra: Setembro de 2020. 

● Inauguração em 09/02/2021. 

A construção do prédio segue o modelo padrão definido pelo FNDE. O 

espaço tem capacidade para atender aproximadamente dois mil estudantes e conta 

com 12 salas de aula, seis laboratórios básicos, dois grandes laboratórios, 

biblioteca, auditório, refeitório, área de vivência e ginásio coberto.  

 

Imagens da Construção da Escola 2019 

   

No segundo semestre de 2018, após início da obra de construção da 

Escola Técnica de Brazlândia, surgiu a necessidade de criação de um Grupo de 

Trabalho responsável pela elaboração inicial da Proposta Pedagógica. 

A constituição deste Grupo de Trabalho foi publicado no Diário Oficial 

do Distrito Federal (DODF) nº. 92, de 17/05/19, atendendo às orientações da 

Resolução nº. 01 de 11/09/2012 do Conselho de Educação do Distrito Federal 
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(CEDF) e da Resolução nº. 06 de 20/09/2012 do Conselho Nacional de Educação 

(CNE). 

O Grupo de Trabalho ficou em vigor até a aula inaugural da Escola 

Técnica  e possui integrantes das seguintes áreas da SEEDF: 

Diretoria de Educação Profissional – DIEP: 

Titular: Maria do Rosário Cordeiro Rocha, matrícula: 205.159-1 

Suplente: Giovanna Amaral da Silveira, matrícula: 38.874-2 

Diretoria de Educação de Jovens e Adultos – DIEJA: 

Titular: Leda Regina Bittencourt da Silva, matrícula: 34.457-5 

Suplente: James Dulio de Sousa Melo, matrícula: 214.477-8 

Diretoria de Ensino Médio – DIEM: 

Titular: Márcio Mello Nóbrega Soares, matrícula: 400.047-7 

Suplente: Vânia da Costa Amaral, matrícula: 213.179-8 

Assessoria da Subsecretaria de Educação Básica -SUBEB: 

Titular: Luis Paulo Aguiar de Deus, matrícula: 223.086-5 

Suplente: Antônio Carlos do Patrocínio, matrícula: 214.476-X 

Assessoria da Subsecretaria de Planejamento, Acompanhamento 

e Avaliação SUPLAV: 

Titular: Márcia Lima da Palma, matrícula: 203 627-4 

Suplente: Maria de Fátima de Castro Ribeiro, matrícula: 56 424-9 

Assessoria da Subsecretaria de Inovação e Tecnologias 

Pedagógicas e de Gestão – SINOVA: 

Titular: Gilver Ferreira de Oliveira, matrícula: 32 645-3 

Suplente: Gleides Simone de Figueiredo Formiga, matrícula: 204 246-0 

 

Representante da Subsecretaria de Gestão de Pessoas – SUGEP:  

Titular: Ariana da Rocha Saraiva matrícula: 222 417-8 
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Suplente: Idalmo Santos matrícula: 45 114-2 

Representante do Gabinete da SEEDF: 

Titular: Vanêssa Paula Garcez de Carvalho, matrícula: 201.371-1 

Suplente: José Roberto Sobral da silva, matrícula: 242.886-5 

Representantes da Coordenação Regional de Ensino de 

Brazlândia – CRE Brazlândia: 

Humberto José Lopes, matrícula: 23.359-5 

Elaine Cristina Batista dos Santos, matrícula: 30.195-7 

Cláudia Vieira Lima Benito, matrícula: 49.863-7 

Ronilson de Oliveira Silva, matrícula: 37.166-1 

Cácios Rogério Pereira Borges, matrícula: 300.571-2 

Valdeci Gomes de Oliveira, matrícula: 023.956-3 

Alessandra Alves de Matos, matrícula: 21.325-X 

 

O Grupo de Trabalho iniciou a elaboração deste documento com base 

na Portaria nº 156 de 13/05/19, publicada no DODF nº. 92 de 17/05/19, lançando 

propostas de escutas à comunidade local e do entorno, com a realização de 

Audiências Públicas. Assim, foram realizadas oito Audiências Públicas, que 

aconteceram em duas escolas públicas localizadas na zona urbana de Brazlândia 

(Centro de Ensino Médio 01 de Brazlândia e Centro de Ensino Médio 02 de 

Brazlândia), duas em escolas públicas localizadas na zona rural de Brazlândia 

(Centro Educacional INCRA 08 e Centro de Ensino Fundamental Vendinha), uma na 

Administração Regional de Brazlândia, uma no salão da Igreja Nossa Senhora do 

Rodeador, uma no Colégio Monteiro Lima em Padre Bernardo e uma na Câmara 

Municipal de Águas Lindas de Goiás. Em todas as Audiências foram apresentados 

esclarecimentos sobre os cursos técnicos e os cursos FICs, forma de oferta e 

ingresso e transporte, bem como foram sanadas todas as dúvidas que surgiram no 

decorrer das reuniões.  

Após a realização das Audiências Públicas e da pesquisa com a 

Comunidade Escolar houve o apontamento dos cursos de interesse. Sendo os mais 
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votados: Técnico em Administração, Técnico em Enfermagem, Técnico em 

Informática e Técnico em Libras. 

Com a entrega da escola em Setembro/2020 a equipe gestora iniciou a 

análise dos Planos de Cursos que tiveram a adesão aprovada para iniciar a oferta 

das vagas no 1º semestre de 2021. 

Foram oferecidas para o 1º semestre de 2021 um total de 360 vagas, 

sendo 120 vagas para o Curso Técnico em Informática, 120 vagas para o Curso 

Técnico em Enfermagem, 40 vagas para o curso de Formação Inicial Continuada de 

Operador de Computador e 80 vagas para o curso de Formação Inicial Continuada 

de Cuidador Infantil. Do total de vagas de cada curso, 20% das vagas foram 

oferecidas para candidatos portadores de necessidades educacionais especiais. 

A Unidade de Ensino foi inaugurada em 09/02/2021, com o nome 

Centro de Educação Profissional Escola Técnica de Brazlândia e em 27/04/2021, foi 

publicado o Projeto de Lei Nº 6.830, de 26 de abril de 2021, de Autoria do Projeto do 

Deputado Prof. Reginaldo Veras, que alterou o nome para Escola Técnica Deputado 

Juarezão. 

No ano de 2022 estão sendo oferecidas vagas para os Cursos Técnico 

em Informática e Enfermagem e a partir do segundo semestre mais dois cursos de 

Qualificação Profissional, o de Assistente Administrativo e Cuidador Infantil. 
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DIAGNÓSTICO DA REALIDADE DA UNIDADE ESCOLAR 

 

Atualmente a Educação Profissional é uma alternativa importante para 

a capacitação das pessoas que estão ingressando no mercado de trabalho, 

permitindo um crescimento econômico de forma contínua, e gerando novas 

oportunidades de emprego e renda para os jovens e adultos. 

A cidade de Brazlândia está muito distante das maiores cidades de 

Brasília, onde são oferecidas a maioria das oportunidades de capacitação e 

aperfeiçoamento. Muitos dos jovens e adultos deixam de aproveitar as 

possibilidades tendo em vista a distância, a disponibilidade de horários e por não 

terem renda a dispor que garantam cursos de qualidade. No entanto, muitos ainda 

encaram as adversidades e procuram realizar estas capacitações nas diversas 

escolas profissionalizantes, públicas ou privadas, na busca de melhores 

oportunidades de emprego. 

Para a cidade de Brazlândia a inauguração da Escola Técnica 

Deputado Juarezão foi uma esperança de poder estudar, ter qualificação e um futuro 

melhor. 

Com o sucesso das primeiras inscrições para a Unidade de Ensino em 

Dezembro de 2020 foi possível verificar a vontade da comunidade escolar e a 

importância dos Cursos oferecidos. Em 2022, no primeiro semestre foram oferecidas 

90 vagas para o curso Técnico em Informática e 105 vagas para o Curso Técnico 

em Enfermagem, no segundo semestre estão sendo ofertadas 120 vagas para o 

Curso Técnico em Informática, 120 vagas para o Curso Técnico em Enfermagem, 90 

vagas para o Curso de Qualificação Profissional de Assistente Administrativo e 80 

vagas para o Curso de Qualificação Profissional de Cuidador Infantil. 

Atualmente os Planos de Curso de Formação Inicial e Continuada que 

estão aprovados para serem oferecidos são: Cuidador de Idosos, Cuidador Infantil, 

Massagista, Operador de Computador e Assistente administrativo.  

Os Planos de Curso aprovados para o Curso Técnico estão dentro de 

02 eixos tecnológicos: 

● Eixo Tecnológico Ambiente e Saúde - Curso 

Técnico de Nível Médio de Técnico em Enfermagem; 
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● Eixo Tecnológico Informação e Comunicação- 

Curso Técnico de Nível Médio de Técnico em Informática; 

O presente Projeto Político-Pedagógico será continuamente 

aperfeiçoado para que novos cursos técnicos possam ser incluídos, inclusive 

pertencentes a outros eixos tecnológicos do Catálogo Nacional de Cursos Técnicos 

do MEC. Essa inclusão será realizada de acordo com a necessidade da comunidade 

e com demandas produtivas locais.  

A equipe dirigente tem um perfil autônomo, empreendedor e proativo, 

que conduz à necessidade de uma cultura organizacional voltada à iniciativa 

individual, à criatividade e ao comprometimento, gerando vantagens competitivas. 

Tem foco na coordenação coletiva das atividades, procurando sempre dar suporte 

aos projetos e às atividades propostas, priorizando o diálogo com o grupo docente e 

discente e orientando sempre conforme legislação em vigor e orientações da 

Secretaria de Estado de Educação.  

No primeiro ano todos os professores regentes eram temporários, a 

maioria nunca havia trabalhado em Brazlândia, residem em outras regiões 

administrativas, tendo em vista que não haviam professores no banco da cidade.  

No ano de 2022 a Unidade de Ensino possui em regência apenas um 

professor efetivo e os demais professores de Contrato Temporário. Houve uma 

grande dificuldade para suprir as carências, tendo em vista que o banco de 

professores para a área de Informática e Enfermagem formado foi pequeno para as 

necessidades da Unidade de Ensino. Desta forma, alguns professores foram 

contratados a partir de bancos de outras regiões administrativas. 

A Unidade de Ensino realizou uma pesquisa da realidade social dos 

alunos matriculados no 1º semestre letivo e apresentou a realidade da escola aos 

professores contratados. A equipe gestora e os Coordenadores dos Cursos procurou 

conhecer bem a  realidade dos alunos e dos professores, buscando sempre 

proporcionar momentos de estudo, discussão e reflexão de forma a buscar as 

melhores práticas pedagógicas para o momento e facilitadoras  de forma a garantir a 

qualidade do ensino.  

A Instituição tem ainda uma estrutura física muito boa e que pode ser 

adequada aos diferentes cursos que possam ser ofertados à comunidade, 



 

garantindo a qualidade do ensino e a qualidade de vida no ambiente escolar. No 

entanto, ainda não foi disponibilizado mobiliário adequado, equipamentos 

necessários à Prática Pedagógica de todos os cursos e a Unidade de Ensino 

aguarda conclusão do processo licitatório d

2022 foi possível organizar uma estrutura melhor para desenvolvimento das práticas 

pedagógicas, com doações de materiais e equipamentos e com a aquisição de itens 

por meio de emendas parlamentares.

Para entender e 

segundo ano de atendimento, foi realizada uma pesquisa com os alunos para 

levantar dados e a partir destes dados pensar em ações para facilitar a 

aprendizagem. Em seguida será apresentado alguns dos resulta

 

LEVANTAMENTO DE DADOS E PERFIL DOS ALUNOS

 

Foi realizada pesquisa para levantar o nível de escolaridade, a origem 

dos alunos quanto ao local da residência, a origem da escolaridade, quanto à 

situação diante do atendimento remoto e outras 

 

Foi identificado que a maioria dos alunos possuem apenas o Ensino 

Médio Completo e uma parte já possui escolaridade superior.

Escolaridade Geral dos Alunos da Unidade de Ensino:

qualidade do ensino e a qualidade de vida no ambiente escolar. No 

entanto, ainda não foi disponibilizado mobiliário adequado, equipamentos 

necessários à Prática Pedagógica de todos os cursos e a Unidade de Ensino 

aguarda conclusão do processo licitatório dos bens. No entanto, para o ano letivo de 

2022 foi possível organizar uma estrutura melhor para desenvolvimento das práticas 

pedagógicas, com doações de materiais e equipamentos e com a aquisição de itens 

por meio de emendas parlamentares. 

Para entender e conhecimento um pouco da clientela atendida neste 

segundo ano de atendimento, foi realizada uma pesquisa com os alunos para 

levantar dados e a partir destes dados pensar em ações para facilitar a 

aprendizagem. Em seguida será apresentado alguns dos resultados da Pesquisa.

LEVANTAMENTO DE DADOS E PERFIL DOS ALUNOS

Foi realizada pesquisa para levantar o nível de escolaridade, a origem 

dos alunos quanto ao local da residência, a origem da escolaridade, quanto à 

situação diante do atendimento remoto e outras informações administrativas.

NÍVEL DE ESCOLARIDADE 

Foi identificado que a maioria dos alunos possuem apenas o Ensino 

Médio Completo e uma parte já possui escolaridade superior. 

 

Escolaridade Geral dos Alunos da Unidade de Ensino:
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qualidade do ensino e a qualidade de vida no ambiente escolar. No 

entanto, ainda não foi disponibilizado mobiliário adequado, equipamentos 

necessários à Prática Pedagógica de todos os cursos e a Unidade de Ensino 

os bens. No entanto, para o ano letivo de 

2022 foi possível organizar uma estrutura melhor para desenvolvimento das práticas 

pedagógicas, com doações de materiais e equipamentos e com a aquisição de itens 

conhecimento um pouco da clientela atendida neste 

segundo ano de atendimento, foi realizada uma pesquisa com os alunos para 

levantar dados e a partir destes dados pensar em ações para facilitar a 

dos da Pesquisa. 

LEVANTAMENTO DE DADOS E PERFIL DOS ALUNOS 

Foi realizada pesquisa para levantar o nível de escolaridade, a origem 

dos alunos quanto ao local da residência, a origem da escolaridade, quanto à 

informações administrativas. 

Foi identificado que a maioria dos alunos possuem apenas o Ensino 

Escolaridade Geral dos Alunos da Unidade de Ensino: 

 



 

Escolaridade dos 

 

Escolaridade dos Alunos da Unidade de Ensino por curso:
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Alunos da Unidade de Ensino por curso: 

 

 



 

 

Foi identificado que a maioria dos alunos estudaram na Rede Pública 

de Ensino, com um pequeno percentual que tem origem da Rede Particular.

 

Origem Geral dos Alunos da Unidade de Ensino:

ORIGEM DOS ALUNOS 

Foi identificado que a maioria dos alunos estudaram na Rede Pública 

de Ensino, com um pequeno percentual que tem origem da Rede Particular.

Origem Geral dos Alunos da Unidade de Ensino:

 

Origem dos Alunos por curso: 

 

17 

Foi identificado que a maioria dos alunos estudaram na Rede Pública 

de Ensino, com um pequeno percentual que tem origem da Rede Particular. 

Origem Geral dos Alunos da Unidade de Ensino: 

 

 



 

Como a inscrição de candidatos é muito maior que a oferta de vagas, 

muitos candidatos que não são contemplados questionam quanto à origem dos 

alunos matriculados, pois alegam que deveria ser dada prioridade para os 

candidatos que residem em Brazlândia, dizendo, sem conhecimento que a maioria 

dos contemplados são de outras Regiões Administrativas. Realizamos então a 

pesquisa da cidade de moradia dos estudantes e o resultado foi que a maioria dos 

alunos moram na cidade

Monte Alto, Padre Lúcio e Águas Lindas.

 

Como a inscrição de candidatos é muito maior que a oferta de vagas, 

muitos candidatos que não são contemplados questionam quanto à origem dos 

alunos matriculados, pois alegam que deveria ser dada prioridade para os 

candidatos que residem em Brazlândia, dizendo, sem conhecimento que a maioria 

dos contemplados são de outras Regiões Administrativas. Realizamos então a 

pesquisa da cidade de moradia dos estudantes e o resultado foi que a maioria dos 

alunos moram na cidade de Brazlândia e em regiões próximas, como Ouro Verde, 

Monte Alto, Padre Lúcio e Águas Lindas. 
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Como a inscrição de candidatos é muito maior que a oferta de vagas, 

muitos candidatos que não são contemplados questionam quanto à origem dos 

alunos matriculados, pois alegam que deveria ser dada prioridade para os 

candidatos que residem em Brazlândia, dizendo, sem conhecimento que a maioria 

dos contemplados são de outras Regiões Administrativas. Realizamos então a 

pesquisa da cidade de moradia dos estudantes e o resultado foi que a maioria dos 

de Brazlândia e em regiões próximas, como Ouro Verde, 

 



 

 

Como a cidade de Brazlândia possui uma área rural extensa, também 

foi realizado um levantamento para identificar se o aluno tem orig

ou Rural. 

 

Moradia dos estudantes: 

Como a cidade de Brazlândia possui uma área rural extensa, também 

foi realizado um levantamento para identificar se o aluno tem orig

 

 

 

 

Origem Geral dos Alunos: 

Origem dos Alunos por curso: 
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Como a cidade de Brazlândia possui uma área rural extensa, também 

foi realizado um levantamento para identificar se o aluno tem origem na Área Urbana 

 

 



 

 

 

PESQUISA SOCIAL 

  

 Nosso levantamento de dados incluiu, também, uma pesquisa da realidade 

social de nossos alunos. Começamos a parte social perguntando a 

quantidade de pessoas que vivem na mesma residência que nossos alunos. Esse foi 

o resultado: 

  

 Acerca da composição da família de nossos estudantes, foi questionado se 

eles tinham filhos, descobrimos que a maioria dos nossos alunos têm 

foi o resultado: 

 

Nosso levantamento de dados incluiu, também, uma pesquisa da realidade 

social de nossos alunos. Começamos a parte social perguntando a 

quantidade de pessoas que vivem na mesma residência que nossos alunos. Esse foi 

Acerca da composição da família de nossos estudantes, foi questionado se 

eles tinham filhos, descobrimos que a maioria dos nossos alunos têm 
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Nosso levantamento de dados incluiu, também, uma pesquisa da realidade 

social de nossos alunos. Começamos a parte social perguntando a respeito da 

quantidade de pessoas que vivem na mesma residência que nossos alunos. Esse foi 

 

Acerca da composição da família de nossos estudantes, foi questionado se 

eles tinham filhos, descobrimos que a maioria dos nossos alunos têm filhos. Assim 



 

Em adição à pergunta anterior, decidimos levantar dados acerca da 

quantidade de filhos que nossos alunos têm, e o resultado foi:

 

Em relação à renda familiar de nossos alunos, foi feito o levantamento por 

faixa de renda, obtivemos o seguinte resultado:

 

 Foi questionado, também, acerca do tipo de moradia dos nossos alunos:

Em adição à pergunta anterior, decidimos levantar dados acerca da 

quantidade de filhos que nossos alunos têm, e o resultado foi: 

Em relação à renda familiar de nossos alunos, foi feito o levantamento por 

obtivemos o seguinte resultado: 

Foi questionado, também, acerca do tipo de moradia dos nossos alunos:
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Em adição à pergunta anterior, decidimos levantar dados acerca da 

 

Em relação à renda familiar de nossos alunos, foi feito o levantamento por 

 

Foi questionado, também, acerca do tipo de moradia dos nossos alunos: 



 

 

 Abordamos a questão da ocupação de nossos estudantes, percebemos que a 

maioria se ocupa apenas dos estudos:

 

 Levantamos dados acerca do meio 

para se locomoverem até a escola e o resultado foi:

 

 

Abordamos a questão da ocupação de nossos estudantes, percebemos que a 

maioria se ocupa apenas dos estudos: 

Levantamos dados acerca do meio de transporte utilizado por nossos alunos 

para se locomoverem até a escola e o resultado foi: 
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Abordamos a questão da ocupação de nossos estudantes, percebemos que a 

 

de transporte utilizado por nossos alunos 
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FUNÇÃO SOCIAL 

 

Entendemos que a função social de uma escola ultrapassa seus limites 

físicos, seus muros, uma vez que as ações educacionais ali ofertadas refletem tanto 

individualmente na vida de cada educando como também refletem em suas famílias 

e estas por sua vez, em suas comunidades. O processo de ensino-aprendizagem 

deve formar não somente acadêmicos proeminentes ou profissionais de excelência, 

mas contribuir para que o indivíduo seja protagonista na construção do seu 

conhecimento, formando um cidadão consciente do seu papel e lugar histórico. 

A escola deve ser maior do que só um espaço para oferta de cursos e 

disciplinas, mas um ambiente de acolhimento, integrando a diversidade de saberes, 

posições políticas, realidades socioeconômicas, culturais e religiosas, ofertando a 

formação de sujeitos críticos e reflexivos, atuantes e capazes de contribuir com o 

meio em que vivem e trabalham. 

Desta forma, baseada na constante assimilação e prática dos 

pressupostos da Pedagogia Histórico-Crítica e da Psicologia Histórico-Cultural, em 

consonância com as determinações do Currículo em Movimento e contemplando o 

arcabouço legal da Secretaria de Educação do Distrito Federal bem como do 

Ministério da Educação, a função Social da Escola Técnica Deputado Juarezão é: 

“Ofertar cursos de formação técnica bem como as demais modalidades de 

ensino médio previstas na Lei nº 13.415/2017, dentro de sua capacidade e 

especificidade, contribuindo para o empoderamento do indivíduo enquanto 

protagonista de sua história, fomentando o desenvolvimento da cidadania, da 

construção do conhecimento, da qualificação técnica-profissional, 

fundamentadas nos valores éticos e sociais, na atualização técnico científica 

e do mundo do trabalho, na formação continuada de discentes e demais 

profissionais escolares e na integração da comunidade escolar.” 
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PRINCÍPIOS ORIENTADORES DA PRÁTICA PEDAGÓGICA 

 

Os princípios norteadores desta proposta de práticas pedagógicas são 

baseados na constante assimilação e prática da Pedagogia Histórico-Crítica e da 

Psicologia Histórico-Cultural, e adequada segundo as determinações do Currículo 

em Movimento, o arcabouço legal da Secretaria de Educação do Distrito Federal 

bem como os Parâmetros da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional do 

Ministério da Educação. 

 

MISSÃO E OBJETIVOS 

 

MISSÃO 

O Centro de Educação Profissional Escola Técnica Deputado Juarezão 

é uma escola que oferta capacitação profissional nas modalidades de Curso Técnico 

e de Qualificação Profissional, buscando ampliar as oportunidades para jovens e 

adultos no mercado de trabalho de forma a garantir uma qualificação de qualidade, 

formando um cidadão autônomo, crítico e que apresente proatividade. 

 

OBJETIVOS 

Ofertar Educação Profissional e Tecnológica, por meio de cursos  de 

Qualificação Profissional e de Cursos Técnicos de Nível Médio a jovens, adultos e 

trabalhadores, incluindo a formação ética, o desenvolvimento da autonomia 

intelectual, do pensamento reflexivo e da criatividade. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

● Ofertar cursos técnicos de nível médio na modalidade presencial 

e ou à distância, e cursos de Qualificação Profissional; 

● Possibilitar a construção do conhecimento a partir de conteúdos 

significativos; 

● Garantir a inclusão social do aluno com necessidades 

educacionais especiais;  
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● Desenvolver hábitos e atitudes baseadas no respeito e na 

harmonia da convivência social;   

● Promover uma educação de qualidade;   

● Considerar os alunos como sujeitos do conhecimento 

estabelecendo relações dialógicas na construção do 

conhecimento;   

● Desenvolver estratégias e intervenções pedagógicas para 

melhoria do rendimento; 

● Aplicar com eficiência os recursos do PDDE e do PDAF em 

ações que procurem melhorar o rendimento escolar, o acesso a 

informação, que permita diminuir a evasão, no aperfeiçoamento 

de professores, na aquisição de equipamentos e na manutenção 

da estrutura física;   

● Garantir a Gestão Democrática para o pleno exercício da 

cidadania;  

● Oportunizar vivências relacionadas à inclusão dos alunos com 

deficiência; 

● Favorecer aos alunos o acesso as TICs;   

● Utilizar a sala de recurso para dar suporte aos alunos com 

deficiência e dificuldades de aprendizagem;   

● Promover uma educação integral com desenvolvimento de 

atividades culturais; 

● Contribuir para a formação de cidadãos com as qualidades 

técnicas exigidas pelo mundo do trabalho;  

● Proporcionar ao estudante condições para desenvolver a 

habilidade para trabalho em equipe com proatividade;  

● Contribuir para qualificação profissional da comunidade do 

Distrito Federal e do entorno, no intuito de promover a ascensão 

social do estudante e o exercício da cidadania, além de propiciar 

o seu desenvolvimento integral em seu aspecto físico, 

psicológico, intelectual e social, complementando a ação da 

família e da comunidade;  

● Atender às demandas da comunidade por cursos de Formação 

Inicial e Continuada de jovens, adultos e trabalhadores; 
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● Favorecer o atendimento de qualidade aos alunos Portadores de 

Necessidades Educacionais Especiais; 

 

FUNDAMENTOS TEÓRICO-METODOLÓGICOS 

 

Para estruturar o trabalho pedagógico do Centro de Educação 

Profissional Escola Técnica Deputado Juarezão é necessário recorrer aos 

documentos norteadores da Educação Profissional da Secretaria de Educação do 

Distrito Federal e do Ministério da Educação. Com o início das atividades há uma 

necessidade de estudo constante da legislação vigente pela equipe gestora e 

pedagógica, incluindo os professores regentes. 

A equipe gestora e o corpo docente acredita e defende que o processo 

de ensino e aprendizagem deve ser desenvolvido na parte teórica e prática, sendo 

objeto importante para a formação do estudante para o pleno exercício de sua 

profissão. Com isso, é necessário estabelecer um vínculo entre a realidade do 

cotidiano escolar com a prática profissional. 

A prática pedagógica está de acordo com as Diretrizes Curriculares 

Nacionais para a Educação Profissional Técnica de Nível Médio, a Nova 

Organização do Ensino Médio/BNCC, as Orientações Pedagógicas da Integração da 

Educação Profissional com o Ensino Médio e Educação de Jovens e Adultos e o 

Currículo em Movimento da Educação Básica, da SEEDF. 

A Pedagogia Histórico Crítica considera questões sociais atuais 

alçando o estudante ao protagonismo do seu desenvolvimento integral. As práticas 

pedagógicas devem ser caracterizadas pela aproximação dos estudantes à 

realidade que o cerca. A associação do conhecimento a ser aprendido com fatos 

que envolvem o dia-a-dia dos estudantes, objetiva ser mais do que mera apreensão 

de saberes, mas também refletir tanto no processo da construção (e aplicação) 

deste conhecimento em suas trajetórias profissionais, quanto nas futuras vivências 

dos estudantes em suas famílias e comunidades. 

O processo de formação educacional do estudante e o reflexo deste 

em sua sociedade é objeto de inúmeros e consagrados autores, alguns deles 

objetos de nossa consideração. Desde as concepções da educação libertadora de 
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Paulo Freire, passando por Piaget até a nossa meta atual que é a aplicação da 

metodologia histórico-crítica na formação de estudantes, o processo pedagógico-

educacional deve promover mais do que mera formação e qualificação de 

trabalhadores. Não importa o grau escolar, idealmente o estudante, o futuro 

profissional, deve ser mais do que repetidor de conceitos, fórmulas e procedimentos, 

deve ser cidadão, crítico e reflexivo, atuante e capaz de contribuir e mudar o meio 

em que está inserido. 

Os citados autores – Freire, Piaget e Saviani - e suas ideias possuem 

em comum a transformação do indivíduo pela educação e dele parte para a 

transformação da sua realidade e então o mesmo pode, e deseja, devolver frutos 

desse conhecimento ao seu local de origem, bem como compartilhar os benefícios 

destes frutos com as pessoas da sua origem e quem mais estiver ao seu redor. A 

integração ensino-serviço-comunidade deve ser estimulada a partir das primeiras 

experiências educacionais bem como ao longo de todo o processo. Não devemos 

apenas esperar que o indivíduo que tenha terminado sua instrução profissional 

retorne e contribua para sua comunidade. 

Esse é o ponto em que a pedagogia histórico-crítica dialoga com a 

psicologia histórico-cultural. Sob esta ótica a escola, seu projeto, seu corpo docente 

e profissional, estão voltados para constante interligação da realidade do estudante, 

família, comunidade. Observando valores, potencialidades, problemas bem como 

todos fatos inerentes a sua realidade e assim contextualizar tais problemas, 

permitindo que o cidadão seja agente de mudança. Em um cenário ideal o contato 

com a realidade e associação com o conhecimento que está sendo adquirido pelos 

estudantes deve ocorrer ao longo de todos os estágios educacionais. À medida que 

aprende algo novo, o estudante enquanto indivíduo deve ser estimulado a aplicar o 

seu saber e ter a contrapartida do seu meio social, que aprende com ele e também o 

ensina.  A aplicação do conhecimento deve permitir ao estudante resolver ou 

contribuir na resolução de problemas não somente de ordem profissional e com 

objetivos financeiros, mas também contribuir com a sua comunidade ou sua família. 

Não se trata apenas de resolver questões na folha de caderno. É necessário trazer a 

solução para a vida.  

A figura da instituição escolar e do profissional professor-educador 

surgem como mediadores do processo, conduzindo o estudante em suas 
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descobertas. A escola é o espaço de convivência e troca de saberes visando o 

desenvolvimento integral do indivíduo, pautado nos valores éticos, políticos, sociais, 

científicos, respeitando e acolhendo as diferenças. 

Os cursos oferecidos pela Unidade de Ensino possuem Planos de 

Curso aprovados por órgãos competentes, como o Conselho de Educação, e 

apresentam diretrizes pedagógicas a serem seguidas e que estão de acordo com as 

normas que legislam sobre a Educação Profissional 

 

ORGANIZAÇÃO DO TRABALHO PEDAGÓGICO DA UNIDADE ESCOLAR 

 

Organização escolar em módulos semestrais: 

A Educação Profissional é oferecida em módulos semestrais 

organizados conforme matriz constante de cada Plano de Curso. 

Os cursos de Formação Inicial e Continuada/Qualificação Profissional, 

que possuem carga horária de 200 horas, serão oferecidos dentro de um semestre 

letivo, com a carga horária distribuída em 3 dias letivos por semana, de forma a 

contemplar toda a carga horária prevista e garantir a manutenção do professor 

regente. 

O Curso Técnico em Informática será oferecido em 03 módulos, cada 

módulo em um semestre letivo, perfazendo um total de 1200 horas ao final do curso. 

O Curso Técnico em Enfermagem será oferecido em 06 módulos, cada 

semestre contemplará 02 módulos, perfazendo um total de 1200 horas e ainda o 

Estágio Supervisionado com 640 horas, perfazendo um total de 1840 horas de 

curso.  

Cursos Técnicos de Nível Médio: 

A Educação Profissional Técnica de Nível Médio é uma modalidade 

educacional prevista na Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional – LDB com 

a finalidade principal de preparar “para o exercício de profissões”, contribuindo para 

que o cidadão possa se inserir e atuar no mundo do trabalho e na vida em 

sociedade. Para tanto, abrange cursos de qualificação, habilitação técnica e 
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tecnológica, e de pós-graduação, organizados de forma a propiciar o aproveitamento 

contínuo e articulado dos estudos. E, ainda prevê integração com os diferentes 

níveis e modalidades da Educação e às dimensões do trabalho, da ciência, da 

tecnologia e da cultura. A Educação Profissional e Tecnológica possui um vasto 

conjunto de leis e normatizações que definem seu papel e orientam a sua 

operacionalização. Primeiramente, a Constituição Federal de 1988, cujo Art. 205 

define que “a Educação, direito de todos e dever do Estado e da Família, será 

promovida e incentivada com a colaboração da sociedade, visando ao pleno 

desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania e sua 

qualificação para o trabalho”. 

A Educação Profissional Técnica de Nível Médio, como supracitado, é 

destinada à formação profissional do estudante, e as formas de oferta dividem-se 

em subsequente ou articulada ao Ensino Médio, sendo esta integrada ou 

concomitante. Os currículos dos cursos técnicos estão estruturados por 

componentes curriculares, divididos em módulos. 

Diante disso, a Escola Técnica Deputado Juarezão poderá ofertar 

cursos FIC/Qualificação Profissional, que contemplarão até 13 eixos tecnológicos, 

seguindo os parâmetros e as orientações do Catálogo Nacional de Cursos Técnicos, 

documento que relaciona os cursos Técnicos de Nível Médio no âmbito nacional.  

No eixo tecnológico Ambiente e Saúde, a Escola Técnica Deputado 

Juarezão ofertará em 2021 curso Técnico em Enfermagem. Já no eixo tecnológico 

Informação e Comunicação, a Escola Técnica Deputado Juarezão ofertará em 2021 

curso Técnico em Informática. 

O curso Técnico em Enfermagem, Eixo Tecnológico em Ambiente e 

Saúde, está organizado com 1.840h em 06 módulos, com bases científicas e 

tecnológicas, resultando no desenvolvimento de competências e habilidades. Por se 

tratar de um curso técnico cujo estágio pedagógico supervisionado é obrigatório e 

que será realizado em ambientes de trabalho, tais quais: Instituições parceiras, 

hospitais, ambulatórios, postos de vacinação, postos de saúde entre outros 

classificados como insalubres, de acordo com a Norma Reguladora nº 15, aprovada 

pela Portaria n° 3.214, de 8 de junho de 1978, alterada pela Portaria SIT nº 291, de 8 

de dezembro de 2011,no momento do estágio o estudante deverá ter a idade 

mínima de 18 anos como preconiza o inciso XXXIII do art. 7º da Constituição Federal 
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de 1988. Desse modo, para cursar o estágio na idade adequada, o estudante, ao 

iniciar o curso Técnico em Enfermagem, deverá ter a idade mínima de 17 anos. No 

âmbito da Escola Técnica Deputado Juarezão, o curso Técnico em Enfermagem 

será ofertado em 2021 de forma subsequente. 

Ao cursar os módulos I e II o aluno receberá a Qualificação Profissional 

de Cuidador Infantil. Ao cursar os módulos III e IV o aluno receberá a Qualificação 

Profissional de Cuidador de Idoso. Os módulos V e VI completam o curso. Ao 

completar os seis módulos, o aluno receberá a Certificação de Técnico em 

Enfermagem. 

O curso Técnico em Informática, do Eixo Tecnológico Informação e 

Comunicação, será ofertado na modalidade presencial, em regime semestral. A 

organização curricular do curso está estruturada em 3(três) semestres com três 

módulos com carga horária total do curso de 1.200 (mil) horas distribuídas em três 

módulos.  

O curso Técnico de Nível Médio em Informática é composto por três 

módulos e será ofertado na modalidade subsequente ao Ensino Médio. O módulo I 

desenvolverá um conjunto de experiências, objetivando a construção de 

competências e habilidades que constituirão conhecimentos básicos sendo capaz de 

utilizar a informática como ferramenta de apoio às atividades de qualquer ramo do 

setor produtivo. Ao cursar o módulo I o aluno receberá a Qualificação Profissional de 

Operador de Computador. O módulo II visa habilitar profissionais com uma base de 

conhecimento voltada ao suporte à microinformática e montagem de redes de 

microcomputadores, sendo capaz de aplicar os conhecimentos científicos e 

tecnológicos integrando a formação técnica à cidadania. Ao cursar o módulo II o 

aluno receberá a Qualificação Profissional em Instalador e Reparador de Redes de 

Computadores. O módulo III completa o curso e tem como objetivo preparar 

profissionais capazes de realizar atividades de concepção, especificação, projeto, 

implementação, avaliação, suporte e manutenção de sistemas e de tecnologias de 

processamento e transmissão de dados e informações, incluindo hardware, 

software, segurança da informação e aspectos organizacionais visando a aplicações 

na produção de bens, serviços e conhecimentos. Ao completar os três módulos, o 

aluno receberá a Certificação de Técnico em Informática. 
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A qualquer tempo, a Escola Técnica Deputado Juarezão poderá 

atualizar sua oferta de cursos técnicos para contemplar a demanda local. 

 

Cursos de Formação Inicial e Continuada (FIC)/Qualificação Profissional: 

De acordo com o Parecer CNE/CEB nº 11/2012 (BRASIL, 2012), que 

trata das modalidades de Educação Profissional de Nível Médio, o curso de 

Formação Inicial e Continuada - FIC/ Qualificação Profissional tem a finalidade de 

capacitar, aperfeiçoar e atualizar o estudante que deseja entrar ou retornar ao 

mundo do trabalho de maneira rápida e eficiente. Essa modalidade de ensino tem 

como característica a constante modernização das programações e grades 

curriculares. Sua flexibilidade em relação aos objetivos, currículos e programas dos 

cursos responde às demandas da sociedade, da economia e de seu público, 

valorizando a formação de cidadãos, qualificando-os para atividades técnicas, com 

autonomia e responsabilidade.  

Diante disso, a Escola Técnica Deputado Juarezão poderá ofertar 

cursos FIC, que contemplarão até 12 eixos tecnológicos, seguindo os parâmetros e 

as orientações do Catálogo de Cursos FIC da SEEDF, documento que relaciona os 

cursos de Formação Inicial e Continuada ou qualificação profissional no âmbito 

desta Secretaria.  

Com o intuito de atender à intencionalidade educativo-profissional que 

deve proporcionar a (re) inserção no mundo do trabalho, considerando a 

comunidade escolar e as possibilidades de continuidade de estudos, a Escola 

Técnica Deputado Juarezão poderá ofertar cursos FIC articulados, concomitantes 

e/ou integrados para todos os membros da comunidade, com idade igual ou superior 

a 15 anos, nível de escolaridades variadas que queiram ingressar em um curso de 

Formação Inicial e Continuada.  

Incluem-se entre os cursos FIC aqueles com objetivo de capacitação, 

aperfeiçoamento, qualificação e atualização, em todos os níveis de escolaridade, 

ofertados segundo os itinerários formativos definidos, objetivando o desenvolvimento 

de aptidões para a vida produtiva e social.  

Os Itinerários Formativos são compreendidos como o conjunto de 

etapas que compõem a organização da Educação Profissional e Tecnológica em um 
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determinado Eixo Tecnológico possibilitando o aproveitamento contínuo e articulado 

dos estudos.  

 No Eixo Informação e Comunicação, a Escola Técnica Deputado 

Juarezão ofertará cursos FIC de Operador de Computador. Já no Eixo Tecnológico 

Ambiente e Saúde, será ofertado o curso de Cuidador Infantil, e no Eixo Gestão e 

Negócios, será ofertado o curso Assistente Administrativo. 

O Curso FIC de Operador de computador será oferecido com carga 

horária total de 200 horas, buscando propiciar condições para que os egressos da 

Educação Profissional apresentem um perfil caracterizado por competências básicas 

e segurança para o desenvolvimento das suas atribuições profissionais ao utilizar 

sistemas operacionais, editores de texto, planilhas e apresentações; monitorar o 

desempenho de aplicativos, recursos de entrada e saída de dados, recursos de 

armazenamento de dados, consumo da unidade central de processamento (CPU), 

recursos de rede e disponibilidade dos aplicativos. 

O Curso FIC de Cuidador Infantil será oferecido com carga horária total 

de 200 horas, buscando propiciar condições para que os egressos da Educação 

Profissional apresentem um perfil caracterizado por competências básicas e 

segurança para o desenvolvimento das suas atribuições profissionais ao cuidar da 

higiene, conforto e alimentação da criança, observando possíveis alterações no 

estado geral da mesma, zelar pela integridade física, prestando primeiros socorros e 

promovendo atividades lúdicas e de entretenimento e conhecer o desenvolvimento 

cognitivo e psicomotor da criança, respeitando as diferenças individuais. 

A qualquer tempo, a Escola Técnica Deputado Juarezão poderá 

atualizar sua oferta de cursos FICs para contemplar a demanda local. 

 

Plano de permanência e êxito escolar dos estudantes: 

A evasão e a retenção escolar são consideradas um problema 

multifatorial que faz parte do contexto educacional, e suas consequências 

comprometem a vida social e profissional do estudante.  

A Unidade Escolar tem como propósito a progressão, com o alcance 

dos objetivos, em cada unidade curricular, promovendo a conclusão do curso dentro 
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do prazo previsto e diminuindo as chances de evasão escolar e, consequentemente, 

de que o estudante interrompa a formação e fique exposto à vulnerabilidade social.  

Com a finalidade de promover a permanência e o êxito escolar do 

estudante, a Unidade Escolar utiliza as seguintes estratégias:  

● Identificar os indicadores quantitativos da retenção e evasão, com 

análise da Coordenação e Supervisão Pedagógica;  

● Identificar as possíveis causas da retenção e evasão escolar, por 

meio de diagnóstico qualitativo a ser desenvolvido com os estudantes, os docentes e 

com toda equipe técnica e pedagógica da unidade escolar;  

● Identificar possíveis fatores externos ao ambiente escolar que 

possam estar dificultando a frequência dos estudantes;  

● Identificar os cursos de maior índice de evasão e definir estratégias 

adequadas a serem aplicadas, a fim de minimizar o problema;  

● Envolver os profissionais docentes da unidade escolar na análise dos 

fatores prováveis que podem influenciar a falta de interesse do estudante em 

determinado componente curricular do curso, levando-o a fazer uma reflexão 

contínua sobre a sua prática pedagógica;  

● Promover monitorias e criar grupos de estudos, oportunizando ao 

estudante em risco de retenção, superar suas dificuldades evidenciadas no decorrer 

do processo de ensino e aprendizagem;  

● Realizar programa de orientação profissional com os estudantes;  

●Promover o engajamento dos estudantes em atividades externas 

relacionadas ao perfil profissional do curso, tais como feiras de ciências, olimpíadas 

do conhecimento, projetos de iniciação científica, entre outros. 

É interessante ressaltar que os Cursos Técnicos visam a formação 

profissional, desenvolvendo a autonomia intelectual dos estudantes para que eles 

possam desempenhar suas atividades com excelência no mundo do trabalho. Para 

tanto, é necessário que os professores realizem o acompanhamento acadêmico 

personalizado dos estudantes de maneira garantir o ensino com qualidade e a 

permanência no curso.  
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Os professores deverão, de maneira individual e coletiva, acompanhar 

os resultados, a participação e a frequência dos estudantes durante todo o período 

letivo, não somente ao final dele. Sempre que forem identificadas dificuldades de 

aprendizagem em algum estudante, é necessário que se desenvolvam estratégias 

diferenciadas de ensino para que o estudante consiga atingir os objetivos de 

aprendizagem e superar as suas dificuldades. Nesse momento, é fundamental que 

os professores utilizem metodologias diversificadas para ensino e avaliação, da 

forma que for mais adaptada às dificuldades do estudante. Todas as estratégias 

interventivas utilizadas e os resultados obtidos devem ser registrados no diário de 

classe. A avaliação ficará a critério do professor, podendo ser utilizados diversos 

tipos de instrumentos avaliativos conforme a necessidade do componente curricular. 

Os instrumentos avaliam o progresso do aluno na busca crescente de 

maior capacidade profissional, de raciocínio lógico, autonomia intelectual, 

pensamento crítico, iniciativa própria, espírito empreendedor, capacidade de 

visualização e resolução de problemas.  

Periodicamente, os professores, a equipe gestora da unidade escolar 

certificadora e a coordenação do curso deverão se reunir para tratar sobre as 

avaliações, rendimento dos estudantes, a respectiva participação e frequência. Os 

professores e a equipe gestora da unidade escolar certificadora e, ou coordenação 

do curso são responsáveis por acompanhar os estudantes, devendo, quando 

menores de idade, entrar em contato com seus responsáveis ou com o próprio 

estudante, caso identifiquem elevado número de faltas ou que os resultados estão 

insatisfatórios. Nessas situações, o trabalho individualizado com o estudante 

viabiliza o sucesso na aprendizagem para a formação profissional.   

Essa etapa deve ser organizada com vistas à promoção do diagnóstico 

de possíveis problemas envolvendo qualquer um dos atores do processo de ensino 

aprendizagem, possibilitando a constante reavaliação e redirecionamento de ações 

visando a promoção da qualidade da formação, envolvimento da comunidade 

escolar e diminuição das evasões. Deve também ser capaz de verificar práticas 

exitosas no sentido de agregá-las ao desenvolvimento do curso.   

Espera-se que, com o desenvolvimento do curso, o estudante adquira 

maturidade acadêmica para desempenhar as competências aprendidas com 

sucesso, por isso é essencial que o estudante seja sujeito ativo no seu processo de 
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aprendizagem, em colaboração com os demais sujeitos, como professores, equipe 

técnica e responsável.  

 

Organização dos tempos e espaços: 

Por se tratar de uma escola nova, a estrutura física é grande e bonita. 

É composta de um auditório, uma biblioteca, um laboratório de química, um 

laboratório de biologia, um laboratório de física, um laboratório de matemática, um 

laboratório de libras, que funciona como laboratório de informática e outro laboratório 

de informática. Possui ainda um pátio de refeitório, dois grandes laboratórios 

especiais, um ginásio, 12 salas de aula, sala da direção, supervisão e coordenação, 

secretaria, depósitos, mecanografia, banheiros, copa e sala dos professores. 

Atualmente a Unidade de Ensino funciona no turno vespertino com os 

cursos Técnico em Informática, FIC Assistente Administrativo e FIC Cuidador Infantil. 

No turno noturno com o curso de Técnico em Enfermagem. 

A biblioteca e o auditório não estão em funcionamento, pois não há 

mobiliário para iniciar as ações e os atendimentos.  

 

Relação escola-comunidade: 

Como a Unidade de Ensino iniciou suas atividades de forma remota, 

tendo em vista a pandemia, foi necessário buscar alternativas para conhecer a 

comunidade e os alunos atendidos. 

A escola iniciou o trabalho de atuação junto à comunidade escolar, 

promovendo encontros virtuais com as turmas e lives que trabalharam a motivação e 

procurou sanar as dificuldades com orientações diversas. 

Embora o início tenha sido atípico, a participação dos alunos nas 

atividades, principalmente dos alunos dos cursos noturno tem sido motivador e 

cativante, pois demonstraram que é possível enfrentar as dificuldades. 

Após retorno presencial foi possível estabelecer um vínculo mais 

próximo com os alunos, com realização de atividades de integração e aulas 

diferenciadas. 
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Atuação de equipes especializadas e outros profissionais: 

No ano de 2022 iniciamos o atendimento da Sala de Recursos e da 

Orientação Pedagógica, com profissionais que chegaram na Unidade de Ensino no 

último concurso de Remanejamento. 

A professora Daniele Galdino Neves atuará na Sala de Recursos com 

atendimento aos alunos portadores de Necessidades Educacionais Especiais. Todo 

semestre, quando são lançados os Editais para ingresso nos cursos, são 

disponibilizadas 20% das vagas para alunos com deficiência. O atendimento é 

realizado de forma individualizada com os alunos matriculados e que possuem laudo 

que atestem a condição. A professora responsável orienta os professores quanto às 

necessidades de cada aluno e quanto à necessidade de Adequações Curriculares. 

A professora Cleide Ribeiro de Meneses atuará na Orientação 

Educacional realizando o atendimento dos alunos que apresentam vulnerabilidade 

social e problemas de conduta. Desenvolverá trabalho de integração e prevenção de 

conflitos entre alunos, professores, familiares e outros.  

 

Dos turnos e horários de funcionamento: 

Em virtude da singularidade de sua organização e funcionamento, a UE 

poderá adequar os turnos e os horários de funcionamento de acordo com sua 

realidade, observando a legislação vigente.  

Para 2022 funcionamos com atendimento de cursos no Vespertino, das 

14h às 18h10min e no Noturno, das 19h às 23 horas. 

 

Das formas de ingresso: 

O ingresso para os Cursos Técnicos de Nível Médio e cursos de 

Qualificação Profissional será por meio de edital específico formulado em 

conformidade com Instrução Normativa da SEEDF, a ser publicado no Diário Oficial 

do Distrito Federal. 
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Da Gestão e da Coordenação Pedagógica 

A Equipe Gestora é formada nos termos da legislação vigente, Lei de 

Gestão Democrática. (GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL, 2012).  

A equipe gestora é formada por: 

Diretora: Alessandra Alves de Matos 

Vice-Diretora: Isabel Cristina Oliveira de Medeiros 

Supervisor: Túlio Oliveira Freire 

Supervisora: Andreza Ephigênia Nunes Rocha 

Chefe de Secretaria: Cláudia da Silva Andrade 

A Coordenação Pedagógica constitui-se de um espaço-tempo de 

reflexões sobre os processos pedagógicos de ensino, aprendizagem e formação 

continuada, a fim de planejar, orientar e acompanhar as atividades didático-

pedagógicas, bem como dar suporte à Proposta Pedagógica. 

Cada um dos cursos ofertados, Técnico em Enfermagem, Técnico em 

Informática terá um coordenador, além de um coordenador específico para os 

cursos de Qualificação Profissional. Atualmente a unidade conta apenas com o 

Coordenador de Enfermagem: 

 

Coordenador de Estágio do Curso Técnico de Enfermagem: 

Minervino Torres Marques 

Coordenador do Curso Técnico de Enfermagem:  

Luana Moura Vital 

Coordenador do Curso Técnico de Informática:  

Wellington Ribeiro do Nascimento 

.  

Do Regimento Escolar 

Para subsidiar o planejamento e o adequado desenvolvimento do 

trabalho realizado pelo CEP Escola Técnica Deputado Juarezão, serão 
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consideradas as normas e regulamentações dispostas no Regimento Escolar da 

Rede Pública de Ensino do Distrito Federal.  

 

ESTRATÉGIAS DE AVALIAÇÃO 

A Lei de Diretrizes e Bases da Educação nacional (LDB), aprovada em 

1996, determina que a avaliação seja contínua e cumulativa e que os aspectos 

qualitativos prevaleçam sobre os quantitativos. Neste contexto, estabelecemos que a 

avaliação deve ser contínua e deve priorizar a qualidade e o processo de 

aprendizagem com a observação sistemática aprimorando as atividades e 

garantindo a aprendizagem. 

A avaliação dar-se-á a partir da realização da avaliação diagnóstica 

para reconhecer as especificidades dos alunos, suas necessidades pedagógicas e 

dificuldades de aprendizagem.  

A avaliação Formativa colabora para direcionar os alunos aos objetivos 

dos cursos e permite identificar como os alunos estão buscando atingir a aquisição 

dos conhecimentos que resultam na aquisição da aprendizagem. O processo 

avaliativo deve ser formador, integral e não fragmentado ou punitivo, além de ser 

sempre orientado por princípios éticos. 

Na Educação Profissional deve ser integrada, flexível e pautada em 

competências e habilidades conforme cada plano de curso. 

A avaliação do processo de ensino e aprendizagem é orientada pelos 

documentos norteadores da Secretaria de Estado de Educação, principalmente nas 

Diretrizes de Avaliação da Aprendizagem.  

A avaliação deve valorizar a construção do conhecimento significativo 

de maneira dinâmica e reflexiva desenvolvida nas competências e habilidades 

previstas nas ementas, devem respeitar as particularidades individuais e a 

diversidade de ritmos.  

Assim as diferentes práticas permitem uma variação nos instrumentos 

de avaliação visando o desenvolvimento global do aluno. O planejamento das 

atividades pedagógicas com a culminância avaliativa considera o crescimento do 

aluno por meio de aprendizagens significativas, a formação construtivista, o estímulo 
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à reflexão da prática pedagógica na identificação e retificação dos erros e superação 

das dificuldades.  

E, como é proposta nas Diretrizes para a Avaliação da Aprendizagem, 

a avaliação aqui assume uma dimensão participativa com a troca de experiências 

entre professor e aluno; ocorrendo de forma processual e contínua levando em 

consideração a dimensão cumulativa nos aspectos cognitivo, afetivo e psicossocial. 

O aluno é um constante agente do processo utilizando a avaliação para retomadas e 

compreensão de conhecimentos adquiridos ao longo do processo. E ainda aqui é 

priorizada a avaliação formativa passando uma responsabilidade maior ao aluno e 

ao professor num conjunto de ações recíprocas de respeito e responsabilidade. É 

nessa proposta que oferecemos aos alunos projeto interventivo específico para 

melhoria do rendimento.  

É considerando que a avaliação é um elemento indissociável ao 

processo educativo, percebemos que a Avaliação Institucional tem a função de 

acompanhar, orientar, e redirecionar ações para o trabalho pedagógico e 

administrativo.  

O Conselho de Classe tem um caráter deliberativo, sendo presidido 

pela direção e professores da escola. Os conselhos são realizados ao final de cada 

semestre ou extraordinariamente (conforme necessidades eventuais) no objetivo de 

identificar no andamento das atividades pedagógicas, o rendimento, o repensar das 

estratégias de ensino e o desenvolvimento de ações coletivas na projeção de 

mudanças de comportamento do aluno.  

A avaliação de recuperação se dá de forma processual e contínua. 

Cabendo ao apoio pedagógico orientar, dialogicamente, as alternativas na dinâmica 

da recuperação.  

Cabe, porém, estar sempre atento com um acompanhamento contínuo 

ao desenvolvimento global do aluno considerando os aspectos afetivos, sociais e 

psicossociais. O professor poderá intervir com instrumentos diversos na recuperação 

visando o sucesso do aluno na sua trajetória escolar.  

No CEP Escola Técnica Deputado Juarezão, conforme prevê o 

Regimento das Escolas Públicas do Distrito Federal, oferecerá para todos os cursos, 

ao final do semestre a possibilidade de Recuperação Final dos Componentes 
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Curriculares que não alcançarem a média para aprovação. Poderá realizar a 

avaliação de Recuperação Final o aluno que não ultrapassar o total de 25% de faltas 

para o período letivo. 

O aluno que ultrapassar 25% de faltas no Componente Curricular 

estará automaticamente reprovado na disciplina independente do resultado. 

O aluno do curso Técnico que reprovar em até duas disciplinas poderá 

progredir para o próximo módulo/semestre desde que respeitando os pré-requisitos 

previstos no Plano de Curso. 

O aluno do curso Técnico que reprovar em mais de duas disciplinas 

ficará retido no módulo/semestre matriculado até que conclua as disciplinas 

pendentes. 

Conforme prevê as Diretrizes de Avaliação da Secretaria de Estado de 

Educação, os professores poderão utilizar as mais diversas ferramentas avaliativas 

para acompanhar a aprendizagem dos alunos, mas a nota final não poderá 

ultrapassar 50% de avaliação escrita.  

Para aprovação em cada componente curricular o aluno tem que obter 

a média mínima de 5 (cinco) pontos. 

Ao final do semestre letivo o aluno que for aprovado no componente 

curricular será considerado APTO (A) e o aluno que não for aprovado será 

considerado NÃO APTO (NA). 
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ORGANIZAÇÃO CURRICULAR DA UNIDADE ESCOLAR 

 

    A organização curricular do CEP Escola Técnica Deputado Juarezão 

está baseada no Decreto nº 5.154/04 (que regulamenta o §2º do art. 36 e os art. 39 

a 41 da Lei nº 9.394/96), a qual trata da modulação dos currículos, bem como da 

expedição de certificados e diplomas. De acordo com as Diretrizes Curriculares 

Nacionais e a Resolução CNE nº 1/2005 (BRASIL, 2005), a práxis profissional estará 

associada entre teoria e prática, configurada não como situação ou momento distinto 

dos cursos, mas como uma metodologia de ensino que contextualiza e põe em ação 

o aprendizado.  

As Matrizes Curriculares dos cursos de Educação Profissional, 

independentemente do seu eixo tecnológico, devem pautar-se, portanto, pela 

formação integral dos estudantes, de forma a promover-lhes condições de 

apropriação dos fundamentos sociais, científicos e tecnológicos necessários ao seu 

exercício profissional.  

Os cursos FIC, de Qualificação Profissional, serão oferecidos segundo 

a demanda da comunidade, atendendo às especificidades do curso e a carga 

horária mínima de 160 (cento e sessenta) horas. 
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MATRIZES DOS CURSOS OFERTADOS: 

CURSO TÉCNICO EM INFORMÁTICA 

CURSO: Técnico em Informática 
EIXO TECNOLÓGICO: Informação e Comunicação 
MODALIDADE: Educação Profissional Técnica de Nível Médio – Presencial 
REGIME: Modular/Semestral 
TURNO: Vespertino 

Módulo Componente Curricular Pré-Requisito Horas 

I 

1 Operador de Computador - 100 

2 Português Técnico - 40 

3 Inglês Técnico - 80 

4 Relações Humanas no Trabalho - 40 

5 Lógica e Linguagem de Programação - 100 

6 Práticas Profissionais I - 40 

CARGA HORÁRIA DO MÓDULO I 400 

SAÍDA 
INTERMEDIÁRIA 

Qualificação Profissional:  
OPERADOR DE COMPUTADOR 

II 

7 Linguagem Visual I 5 80 

8 Montagem e Configuração 1 100 

9 Redes de Computadores 1 100 

10 Legislação Aplicada - 40 

11 Metodologia da Pesquisa e do Ensino 5 40 

12 Práticas Profissionais II - 40 

CARGA HORÁRIA DO MÓDULO II 400 

SAÍDA 
INTERMEDIÁRIA 

Qualificação Profissional: 
 INSTALADOR E REPARADOR DE REDES DE COMPUTADORES 

III 
13 Linguagem Visual II 6 60 

14 Desenvolvimento de Interfaces WEB 6 60 



43 

 

15 Banco de Dados 1 80 

16 Projeto de Conclusão de Curso 6,10 60 

17 Segurança da Informação - 60 

18 Organização Empresarial 9 40 

19 Práticas Profissionais III - 40 

CARGA HORÁRIA DO MÓDULO III 400 

CARGA HORÁRIA TOTAL DO CURSO 1.200 

Observações:  
Duração da hora/aula (h/a): 50 minutos  
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CURSO TÉCNICO EM ENFERMAGEM 

CURSO: Técnico em Enfermagem 
EIXO TECNOLÓGICO: Ambiente e Saúde 
MODALIDADE: Educação Profissional Técnica de Nível Médio – Presencial 
REGIME: Modular/Semestral 
TURNO: Noturno   FORMA DE OFERTA: Subsequente 

MÓDULOS Nº COMPONENTE CURRICULAR 
PRÉ-

REQUISITO 
CARGA HORÁRIA 

MÓDULO I 

1 Anatomia e Fisiologia - 40 20 60 

2 Primeiros Socorros - 20 20 40 

3 Fundamentos de Enfermagem I - 40 40 80 

4 Fundamentos da Nutrição - 10 10 20 

TOTAL DO MÓDULO I 110 h 90 h 200 h 

MÓDULO II 

5 Exercício Profissional e Biossegurança - 30 10 40 

6 Farmacologia em Enfermagem - 30 10 40 

7 Microbiologia/Parasitologia - 40 20 60 

8 Saúde Coletiva e SUS - 40 20 60 

TOTAL DO MÓDULO II 140 h 60 h 200 h 

Qualificação Profissional de CUIDADOR INFANTIL Módulo I e Módulo II – Total 400 h 

MÓDULO III 

9 Fundamentos da Enfermagem II 1, 3 e 6 30 30 60 

10 
Enfermagem em Centro Cirúrgico e 
Controle de Infecção 

1, 3, 5 e 7 40 20 60 

11 Psicologia Aplicada à Enfermagem - 30 10 40 

12 Ética e Relações Humanas - 30 10 40 

TOTAL DO MÓDULO III 130 h 70 h 200 h 

MÓDULO IV 

13 
Enfermagem em Saúde do Adulto e do 
Idoso 

4 e 9 60 20 80 

14 
Enfermagem em Urgência e 
Emergência 

7 e 9 40 20 60 

15 Enfermagem em Saúde Mental 9, 11 e 12 40 20 60 

TOTAL DO MÓDULO IV 140 h 60 h 200 h 
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Qualificação Profissional de CUIDADOR DE IDOSOS Módulo III e Módulo IV – Total 400 h 

MÓDULO V 

16 
Enfermagem em Puericultura e 
Pediatria 

9 60 20 80 

17 
Enfermagem em Saúde do 
Adolescente e Mulher 

13 40 20 60 

18 Informática Aplicada à Saúde 8 20 20 40 

19 Atendimento ao Público 11 e 12 10 10 20 

TOTAL DO MÓDULO V 130 h 70 h 200 h 

MÓDULO VI 

20 Enfermagem em Clínica Médica 9 40 20 60 

21 Enfermagem em Clínica Cirúrgica 9 60 20 80 

22 Enfermagem em Obstetrícia 9 40 20 60 

TOTAL DO MÓDULO VI 140 h 60 h 200 h 

TOTAL DOS MÓDULOS 1.200 H 

TOTAL ESTÁGIO SUPERVISIONADO 640 H 

TOTAL DO CURSO 1.840 H 

Legendas: 
Hora Aula: 60 minutos; T: Teórica; TP: Teórico-Prático 
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QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL - CUIDADOR INFANTIL 

 

CURSO: FIC Cuidador Infantil 
EIXO TECNOLÓGICO: Ambiente e Saúde 
MODALIDADE: Educação Profissional Formação Inicial e Continuada – Presencial 
REGIME: Modular/Semestral 
TURNO: Vespertino 

Componente Curricular CHS* CHM* CHT* 

Ética Profissional 2 8 20 

Primeiros Socorros 2 8 20 

Segurança no Trabalho 2 8 20 

Nutrição Infantil 2 8 20 

Desenvolvimento e Ciclo Vital 2 8 20 

Trabalho do Cuidador Infantil 5 20 60 

Atividades Supervisionadas/TCC 4 16 40 

CARGA HORÁRIA TOTAL 200 

*CH (H): CARGA HORÁRIA (HORAS) 
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QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL - OPERADOR DE COMPUTADOR 

CURSO: FIC Operador de Computador 
EIXO TECNOLÓGICO: Informação e Comunicação 
MODALIDADE: Educação Profissional Formação Inicial e Continuada – Presencial 
REGIME: Modular/Semestral 
TURNO: Vespertino  

Componente Curricular CHS* CHM* CHT* 

Ética/Relações Humanas 5 20 20 

Informática Básica 15 60 140 

Práticas Supervisionadas/TCC 5 20 40 

CARGA HORÁRIA TOTAL 200 

*CH (H): CARGA HORÁRIA (HORAS) 
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QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL - ASSISTENTE ADMINISTRATIVO 

CURSO: FIC Assistente Administrativo 
EIXO TECNOLÓGICO: Gestão e Negócios 
MODALIDADE: Educação Profissional Formação Inicial e Continuada – Presencial 
REGIME: Modular/Semestral 
TURNO: Vespertino  

Componente Curricular CHS* CHM* CHT* 

Ética Profissional Aplicada à Administração 3 15 20 

Informática Básica Aplicada à Administração 3 15 20 

Redação Oficial Aplicada à Administração 3 15 30 

Noções de Administração Financeira e Contábil / 

Matemática Básica 
3 15 20 

Empreendedorismo 3 15 20 

Rotinas Administrativas 5 20 50 

Práticas Supervisionadas/TCC 5 20 40 

CARGA HORÁRIA TOTAL 200 

*CH (H): CARGA HORÁRIA (HORAS) 
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A – PLANO DE AÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DO PROJETO POLÍTICO-PEDAGÓGICO. 

 Dimensão: GESTÃO PEDAGÓGICA 

 A Gestão Democrática estará focada no principal objetivo da educação básica que é preparar o aluno para o exercício pleno da 

cidadania, por meio da socialização no espaço escolar de conhecimento, habilidades, competências, valores e atitudes. Na busca desse 

conhecimento serão consideradas suas diferentes etapas do desenvolvimento cognitivo, afetivo e relacional. 

Posicionando-se em defesa da escola democrática que humanize e assegure a aprendizagem. Uma escola que veja o estudante 

em seu desenvolvimento-criança, adolescente e jovem em crescimento biopsicossocial; que considere seus interesses e de seus pais, 

suas necessidades, potencialidades, seus conhecimentos e sua cultura. 

Desse modo comprometemo-nos com a construção de um projeto social que não favoreça informações, mas que, de fato, 

construa conhecimentos, elabore conceitos e possibilite a todos o aprender, descaracterizando, finalmente, os lugares perpetuados na 

educação brasileira de êxito de uns e fracasso do outros.  
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OBJETIVOS METAS AÇÕES 
AVALIAÇÃO DAS 

AÇÕES 
RESPONSÁVEIS CRONOGRAMA 

SALA DE RECURSOS 

Garantir o acesso e a permanência 

dos alunos com ENEE na Escola 

Técnica e sua participação em 

todas as atividades desenvolvidas. 

Eliminar as barreiras sejam elas: 

físicas, estruturais e atitudinais que 

impeçam o aprendizado. 

 

 

Garantir o 

acesso e 

permanência de 

100 % dos 

alunos ENEEs. 

 

Realizar a busca 

ativa, registro e 

observação dos 

alunos. 

Sensibilizar os 

professores 

sobre a ação do 

AEE, 

multiplicando 

ideias e 

conhecimento 

sobre a inclusão 

escolar. 

 

Por meio da 

observação do 

levantamento de 

faltas . 

 

 

Professor da 

Sala de 

Recursos; 

Orientação 

Educacional, 

Direção, 

Coordenadores 

e todo o corpo 

escolar. 

 

 

Ao final de cada 

mês. 
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OBJETIVOS METAS AÇÕES 
AVALIAÇÃO DAS 

AÇÕES 
RESPONSÁVEIS CRONOGRAMA 

Levantar junto à Secretaria Escolar 

informações sobre os ENEEs 

 

Ter 

conhecimento da 

situação de 

todos os alunos 

ENEEs. 

 

Ler os 

respectivos 

relatórios 

médicos de cada 

ENEE e realizar 

por meio de 

ligação 

telefônica 

agendamento 

individualizado 

para um primeiro 

encontro na sala 

de recursos. 

 

Conhecimento 

das situações 

individualizadas. 

Professor da 

Sala de 

Recursos em 

conjunto com o 

secretário 

escolar. 

 

No início de 

cada semestre 

letivo e todas as 

vezes que se 

fizerem 

necessário.  
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OBJETIVOS METAS AÇÕES 
AVALIAÇÃO DAS 

AÇÕES 
RESPONSÁVEIS CRONOGRAMA 

Criar um arquivo individualizado de 

cada ENEE. 

 

Todos os 

arquivos 

individuais 

criados. 

Criar arquivo 

individualizado; 

Arquivos criados. Professor da 

Sala de 

Recursos; 

Início de cada 

Semestre Letivo; 

Elaborar a grade horária de 

atendimento; 

Atender todos os 

alunos 

identificados. 

Entrevistar os 

estudantes com 

necessidades 

educacionais 

especiais a fim 

de conhecê-los 

melhor bem 

como explicar-

lhes o 

funcionamento 

da Sala de 

Recursos. 

Atendimentos 

realizados; 

Professor da 

Sala de 

Recursos; 

Início de cada 

Semestre Letivo; 
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OBJETIVOS METAS AÇÕES 
AVALIAÇÃO DAS 

AÇÕES 
RESPONSÁVEIS CRONOGRAMA 

Pesquisar, elaborar, produzir e 

organizar os serviços, recursos 

pedagógicos de acessibilidade e 

estratégias, considerando as 

necessidades específicas dos 

estudantes. 

Atender todos 

os alunos 

conforme 

necessidades 

individualizadas. 

 

Realizar um 

encontro 

individualizado com 

cada estudante, 

buscando conhecê-

lo, descobrir suas 

potencialidades e 

fragilidades. 

Arquivos 

atualizados. 

Professor da 

Sala de 

Recursos; 

Ao longo de 

cada Semestre 

Letivo; 

Realizar o Atendimento 

Educacional Especializado na 

Sala de Recursos de forma 

individualizada ou em pequenos 

grupos 

 Atuar em equipe, 

inclusive, quando 

possível, com 

outros professores 

e profissionais 

especializados em 

educação especial. 
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OBJETIVOS METAS AÇÕES 
AVALIAÇÃO DAS 

AÇÕES 
RESPONSÁVEIS CRONOGRAMA 

ORIENTAÇÃO EDUCACIONAL 

*Implantar a Orientação 

Educacional na Unidade de Ensino; 

*Otimizar o atendimento ao 

estudante; 

*Acolher as demandas dos 

estudantes; 

*Fomentar nos estudantes 

competências socioemocionais que 

proporcionem o reconhecimento e 

gerenciamento de seus 

sentimentos; 

*Desenvolver e fortalecer o 

protagonismo e a autonomia do 

estudante; 

*Promover a cultura de paz; 

 

*Proporcionar 

aos alunos e 

professores 

esclarecimento 

em  relação a 

função da 

Orientação 

Educacional. 

 

*Encontros 

presenciais no 

auditório. 

*Atendimento 

individualizado. 

*Entrega do 

manual do 

aluno.  

 

 

 

*A partir do 

retorno dos 

envolvidos em 

cada atividade; 

 

*Orientadora 

Educacional: 

Cleide Ribeiro 

de Meneses 

 

*Ao longo do 1º 

e 2º Semestres 

Letivos; 
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OBJETIVOS METAS AÇÕES 
AVALIAÇÃO DAS 

AÇÕES 
RESPONSÁVEIS CRONOGRAMA 

PROFESSORES READAPTADOS  

Não há professores readaptados 

disponíveis; 
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 A – PLANO DE AÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DO PROJETO POLÍTICO-PEDAGÓGICO. 

 Dimensão: GESTÃO DE RESULTADOS EDUCACIONAIS 

 OBJETIVOS METAS AÇÕES AVALIAÇÃO DAS 
AÇÕES 

RESPONSÁVEIS CRONOGRAMA 

*Analisar os 

resultados e 

organizar projetos e 

atividades para 

melhoria dos 

resultados obtidos; 

  

  

  

  

  

*Garantir melhoria 

nos resultados das 

avaliações da 

escola em pelo 

menos 10% a cada 

avaliação. 

*Conscientizar 

alunos, pais e 

professores quanto 

a importância dos 

resultados desta 

avaliação; 

*Incentivar a 

participação dos 

alunos e seu 

envolvimento 

pedagógico. 

*Através dos 

resultados nas 

avaliações; 

*Equipe gestora e 

coordenação; 

  

*Ao longo do ano 

letivo; 
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 A – PLANO DE AÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DO PROJETO POLÍTICO-PEDAGÓGICO. 

 Dimensão: GESTÃO PARTICIPATIVA 

 OBJETIVOS METAS AÇÕES AVALIAÇÃO 
DAS AÇÕES 

RESPONSÁVEIS CRONOGRAMA 

*Proporcionar encontros 

e reuniões com a 

comunidade escolar de 

forma a garantir a 

participação da 

comunidade escolar;  

*Garantir que 

100% da 

comunidade 

escolar participe 

dos encontros e 

reuniões 

proporcionadas 

pela escola;   

 

 

 

 

 

*Realizar reuniões 

e encontros com a 

Comunidade 

Escolar; 

  

  

* Ao final dos 

encontros e 

reuniões; 

  

  

   

*Equipe diretiva e 

coordenação; 

  

  

*Ao longo do ano 

letivo;  
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 OBJETIVOS METAS AÇÕES AVALIAÇÃO 
DAS AÇÕES 

RESPONSÁVEIS CRONOGRAMA 

 

*Realizar divulgação 

dos trabalhos 

pedagógicos de forma 

que a comunidade 

conheça o trabalho 

pedagógico 

desenvolvido; 

 *Garantir que a 

maioria dos pais e 

responsáveis 

participem das 

atividades 

realizadas para a 

comunidade 

escolar; 

 *Realizar 

atividades, como 

Festa Junina, 

Workshop, 

Festivais, Sarau 

com a comunidade 

escolar; 

 *Depois das 

atividades nas 

reuniões 

pedagógicas; 

*Equipe diretiva e 

coordenação; 

*Ao longo do ano 

letivo; 

  

  

  

  

 

 



59 

 

 

 A – PLANO DE AÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DO PROJETO POLÍTICO-PEDAGÓGICO. 

 Dimensão: GESTÃO DE PESSOAS 

OBJETIVOS METAS AÇÕES AVALIAÇÃO 
DAS AÇÕES 

RESPONSÁVEIS CRONOGRAMA 

*Garantir o atendimento 

adequado e satisfatório 

aos servidores da 

Unidade Escolar para o 

bom desempenho de 

suas funções. 

*Atender de forma 

satisfatória 100% 

dos funcionários 

da escola de forma 

a garantir o bom 

desempenho de 

suas funções; 

*Receber e tratar 

de forma 

adequada os 

servidores; 

* Será realizada 

nas reuniões 

periódicas; 

 

* Equipe gestora; 

  

  

 

* Ao longo do ano 

letivo; 

*Realizar atividades de 

Integração entre a 

equipe. 

*Integrar 100% dos 

funcionários da 

escola de forma a 

garantir um 

trabalho coeso; 

 *Realizar 

atividades de 

integração entre os 

professores e 

servidores; 

*Ao final das 

atividades e 

durante as 

reuniões 

periódicas; 

*Equipe gestora e 

coordenação 

*Ao longo do ano 

letivo; 
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 A – PLANO DE AÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DO PROJETO POLÍTICO-PEDAGÓGICO. 

 Dimensão: GESTÃO FINANCEIRA  

OBJETIVOS METAS AÇÕES AVALIAÇÃO 
DAS AÇÕES 

RESPONSÁVEIS CRONOGRAMA 

 *Otimizar a utilização 

dos recursos 

financeiros com a 

participação de todos 

os segmentos da 

comunidade escolar. 

 *Utilizar a 

totalidade dos 

recursos 

destinados a 

Unidade de Ensino 

de acordo com as 

necessidades 

pedagógicas e 

administrativas 

obedecendo ao 

que prevê a 

legislação vigente.  

 *Convocar as 

instituições 

responsáveis e 

conselho escolar 

para deliberar e 

acompanhar a 

utilização dos 

recursos 

financeiros. 

 *Discutir e 

identificar com a 

comunidade escolar 

as necessidades da 

escola; 

*Acompanhame

nto e 

supervisão da 

comunidade 

escolar por 

meio da análise 

dos resultados 

e da supervisão 

e controle. 

 *Equipe Diretiva;  *Ao longo do 

ano; 
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A – PLANO DE AÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DO PROJETO POLÍTICO-PEDAGÓGICO. 

 Dimensão: GESTÃO ADMINISTRATIVA  

Essa Gestão será democrática onde todos os envolvidos no processo educacional deverão participar tanto da execução quanto 

da fiscalização. Periodicamente, haverá encontros para avaliar os trabalhos realizados pela Equipe gestora, onde verificaremos os 

objetivos alcançados e traçaremos metas na busca de melhores resultados. 

As metas para gestão dos recursos materiais serão definidas pela equipe gestora em conjunto com a comunidade escolar, assim 

representada pelo Conselho Escolar e Caixa Escolar. Todas terão o objetivo de suprir as necessidades do bom funcionamento da 

Instituição Educacional, visando sempre à oferta de uma educação de qualidade. 

Caberá ao Conselho escolar, orientar e fiscalizar a melhor forma de aplicação dos recursos financeiros recebidos pela unidade de 

Ensino, através de reuniões periódicas realizadas na escola. Promoverá ainda integração entre os envolvidos no processo educacional 

para que os recursos financeiros (PDAF/PDDE) sejam aplicados de favoreça a Unidade de Ensino. 
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OBJETIVOS METAS AÇÕES AVALIAÇÃO 
DAS AÇÕES 

RESPONSÁVEIS CRONOGRAMA 

*Garantir o 

atendimento 

adequado e 

satisfatório aos 

servidores da Unidade 

Escolar para o bom 

desempenho de suas 

funções. 

*Atender a todos 

os servidores em 

suas necessidades 

e observar critérios 

legais pertinentes 

a cada segmento. 

*Manter atualizado os 

dados funcionais e 

pessoais; 

*Orientar quanto a férias, 

recesso, abonos e 

requerimentos gerais; 

*Cumprir prazos para 

entrega de documentos. 

*Análise de 

Resultados por 

meio da 

avaliação 

institucional. 

*Equipe Diretiva; *Ao longo do ano 

letivo; 
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B – QUADRO PARA SÍNTESE DOS PROJETOS INDIVIDUAIS, EM GRUPOS E OU INTERDISCIPLINARES DESENVOLVIDOS NA 

ESCOLA. 

 

PROJETO OBJETIVOS PRINCIPAIS AÇÕES PROFESSOR 
RESPONSÁVEL 

AVALIAÇÃO DO PROJETO E 
NO PROJETO 

*Produção de 
textos dissertativos 
argumentativos. 

*Possibilitar 
produção de textos 
dissertativos 
colocando em 
prática as técnicas 
de elaboração e o 
aprimoramento da 
normas 
gramaticais.  

 *Utilizar nos textos estratégias com os 
elementos coesivos e de coerência para 
melhorar a compreensão e dar mais 
qualidade às produções. 

*Incentivar os alunos a prática da escrita 
para aprimorar os conceitos sobre a 
elaboração dos textos dissertativos. 

 

*Dulcinea 
Moreira 

 **Participação dos alunos 

nas aulas com elaboração de 
textos dissertativos 
argumentativos para colocação 
das técnicas em prática. 
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PROJETO OBJETIVOS PRINCIPAIS AÇÕES PROFESSOR 
RESPONSÁVEL 

AVALIAÇÃO DO PROJETO E 
NO PROJETO 

1)  Observação de 
microorganismos 
(bactérias, fungos e 
protozoários) e de 
estruturas celulares 
em microscópio 
óptico; 

2) Aula prática em 
laboratório de 
informática, sobre 
vírus e infecções 
virais, através de 
recursos animados, 
e programas em 
site de biologia; 

1) Associar a 
prática em 
laboratório à teoria 
aprendida em sala 
de aula com intuito 
de melhorar a 
compreensão do 
conteúdo; 

2) Compreender os 
mecanismos de 
ação viral e das 
principais viroses, 
através de recursos 
animados e 
infográficos; 

 1) Foram utilizados um microscópio óptico 
e analisados de acordo com as aulas 
dadas as estruturas e características dos 
seguintes microorganismos e células: 

Lâminas com amostras de fungos e 
leveduras; 

Observação de protozoários e bactérias 
vivos em amostra de água doce; 

Observação de células animais em 
esfregaço sanguíneo e de células vegetais 
da cebola; 

2) Em site específico de biologia, com 
conteúdo interativo, científico e confiável, 
os alunos puderam através de animações 
visuais e infográficos observar como 
acontece na prática a ação de vírus, bem 
como das patologias causadas por eles, 
assim como as medidas profiláticas, 
vacinas e curiosidades. Site utilizado: 
http://www.planetabio.com.br/ 

Antônia Aurilêda 
Carvalho Sousa 
da Silva 

 Os projetos foram muito 
satisfatórios, pois os alunos 
conseguiram associar teoria e 
prática e assimilar melhor o 
conteúdo.  

Na aula em laboratório de 
informática os alunos puderam 
ver de forma bastante interativa 
o conteúdo e compreenderam 
melhor o que foi explicado; 
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PROJETO OBJETIVOS PRINCIPAIS AÇÕES PROFESSOR 
RESPONSÁVEL 

AVALIAÇÃO DO PROJETO E 
NO PROJETO 

Promovendo 
saúde na 
Escola. 

02 visitas 
mensais em 
escolas 
esporádicas do 
ensino 
fundamental,com 
os alunos 
realizando 
palestras 
motivacionais  e 
educacionais em 
saúde, sobre a 
supervisão do 
Doc 

Educar para 
prevenir, motivar 
para 
profissionalizar. 

Palestras e Dinâmicas em escolas públicas 
e de nível médio, 02 palestras mensais em 
escolas distintas, a fim de conscientizar, 
educar e motivar profissionalmente os 
alunos. 

Prevenção em Saúde 

A Importância da Saúde Mental 

PRIMEIROS SOCORROS Quando e como 
Salvar Vidas. 

A Importância do Autocuidado. 

 

 

Cleudia Patricia 
Rodrigues dos 
Santos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Nota complementar ao trabalho 
semestral e avaliativo dos 
alunos. 

Avaliarmos a retenção do 
conteúdo ministrado através de 
dinâmicas e perguntas 
direcionadas aos alunos. 
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PROJETO OBJETIVOS PRINCIPAIS AÇÕES PROFESSOR 
RESPONSÁVEL 

AVALIAÇÃO DO PROJETO E 
NO PROJETO 

DOAR SANGUE É 
DOAR AMOR! 

Projeto de doação 
de sangue 
quinzenalmente 
com 15 alunos. 

 

Incentivar o gesto 
solidário de 
Colaborar com a  
vida de pessoas 
que se submetem 
a tratamentos e 
intervenções 
médicas de 
grande porte e 
complexidade, 
como transfusões, 
transplantes, 
procedimentos 
oncológicos e 
cirurgias. 

 

1. Fornecer cartilhas de como e 
onde fazer as doações seguindo 
todos os protocolos da Covid-19. 

2. incentivar e motivar os alunos 
através da conscientização da 
importância de se salvar vidas 
através da doação. 

 

Cleudia Patricia 
Rodrigues dos 
Santos. 

Projeto não terá objetivo de nota 
complementar pedagógica e sim 
de incentivo ao ato social de 
extrema relevância a população. 
Iremos solicitar junto ao  
Hemocentro o retorno em 
relação ao impacto positivo no 
estoque da instituição, ao qual 
se encontra no momento com 
necessidade de doadores 

Acompanhando também o censo 
Diário ao qual é disponibilizado 
no site da instituição do 
Hemocentro a porcentagem e 
necessidade de cada tipo 
sanguíneo. 
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PROJETO OBJETIVOS PRINCIPAIS AÇÕES PROFESSOR 
RESPONSÁVEL 

AVALIAÇÃO DO PROJETO E 
NO PROJETO 

BULÁRIO 
PEDAGÓGICO 

CADERNETA DE 
CONSULTA COM 
INFORMAÇÕES 
PERTINENTES A 
CONTEÚDOS DE 
EXTREMA 
RELEVÂNCIA 
PROFISSIONAL E 
ACADÊMICA PARA 
OS ALUNOS 
TANTO EM AULA 
TEÓRICA COMO 
EM CAMPO DE 
ESTÁGIO. 

 

 

O objetivo  é 
facilitar a 
assimilação do 
conteúdo. 

familiarizar e 
conscientizar os 
alunos quanto à 
importância do 
conhecimento 
aprofundado em 
relação às 
medicações 
administradas em 
âmbito hospitalar, 
minimizando os 
erros na 
administração 
medicamentosa.O 
Projeto  transcrito 
manualmente  
pelos Discentes, 
Elaboração, sobre 
supervisão e 
orientação do 
Docente. 

 

As principais ações serão as pesquisas 
sobre todas as medicações de alta 
vigilância e relevância à saúde humana 
que necessitam de conhecimento 
aprofundado e atenção redobrada durante 
sua administração explicitadas uma a uma. 

DROGAS VASOATIVAS, OPIÓIDES, 
PSICOTRÓPICOS, DROGAS 
ADMINISTRADAS EM PRONTO 
SOCORRO, EXEMPLO: 

MEDICAÇÃO TRAMAL ( OPIÓIDE): 

GENERICO: tramadol 

INDICAÇÃO: Dor moderada a grave 

 CONTRA INDICAÇÃO: Alergia 

APRESENTAÇÃO: comprimido e Ampola 

EFEITOS ADVERSOS: náuseas e vômitos 

FARMACODINÂMICA: atua em receptores 
opiáceos em SNC.. 

FARMACOCINÉTICA :Metabolizado no 
fígado e excreção geniturinária. 

CLEUDIA 
PATRICIA R, 
SANTOS 

CONTEÚDO COM AVALIAÇÃO 
COMPLEMENTAR E 
PARITÁRIA A PROVA 
AVALIATIVA. 
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PROJETO OBJETIVOS PRINCIPAIS AÇÕES PROFESSOR 
RESPONSÁVEL 

AVALIAÇÃO DO PROJETO E 
NO PROJETO 

Trabalhos e 
seminários 

  

  

  

  

  

Semana da 
enfermagem 

 

Estudo de caso em 
sala de aula 

  

Obtenção de 
conhecimentos para 
os alunos 

Trabalhar postura na 
apresentação 

exercer trabalho em 
equipe, bem como um 
bom relacionamento 

 

Conhecer sobre a 
profissão e seus 
desafios; 

 

Direcionar os alunos 
no conhecimento 
aliando teoria e 
“prática” 

*Trabalho escrito ou digitado; 

*utilização de slides; 

*folderes; 

 

 

 

 

Debates, filmes sobre saúde 
mental,convivência… 

 

utilização de slides,folhas 
impressas,roda de conversas 

Danielle 
Fernandes 

 

 

 

 

 

Equipe de 
Brazlândia 
(coordenação, 
direção e 
professores) 

Danielle 
Fernandes 

 Boa participação dos alunos e 
relação entre eles e suas 
capacidades de relacionar-se 
com os outros. 

 

 

 

 

Boa participação dos alunos na 
semana. 

Ótimo retorno dos alunos e 
participação com pontos de 
vistas de cada um.Debate em 
sala acerca do assunto em 
questão 
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PROJETO OBJETIVOS PRINCIPAIS AÇÕES PROFESSOR 
RESPONSÁVEL 

AVALIAÇÃO DO PROJETO E 
NO PROJETO 

Dicionário Online  

  

  

  

  

  

  

  

 

Monitoria de Inglês 

 

 

 

 

 

Fazer com que os 
alunos tenham em 
mãos uma 
ferramenta de 
pesquisa prática dos 
termos mais usados 
na informática e que, 
também, 
desenvolvam o 
hábito de memorizar 
termos da língua 
inglesa e melhorar as 
habilidades de fala, 
escrita, escuta e 
leitura. 

Dar aos alunos com 
nível intermediário ou 
avançado na língua 
inglesa a 
oportunidade de 
desenvolver suas 
competências e 
habilidades na língua 
e prover assistência 
aos seus colegas de 
turma. 

Criar semanalmente (ou quinzenalmente) 
listas de vocabulário da língua inglesa em 
um aplicativo de celular que permite 
registrar, memorizar e escutar a 
pronúncia correta de termos da língua 
inglesa utilizados na área da informática. 

 

 

 

 

 

Selecionar os alunos com nível mais 
elevado na língua inglesa em cada turma 
(no máximo dois a cada dez alunos); 
realizar atividades com a turma que 
permitam aos monitores liderar pequenos 
grupos de estudantes; fornecer às turmas 
os contatos dos monitores segundo as 
suas predisposições para atendimento 
presencial ou virtual. 

Lucas da Silva 
Barros 

 

 

 

 

 

 

 

Lucas da Silva 
Barros 

 

Conferência semanal (ou 
quinzenal) das listas feitas pelos 
alunos quanto ao número de 
termos referentes a cada 
assunto abordado e sua escrita 
correta; utilização dos termos 
nos momentos das aulas 
presenciais em atividades 
escritas e orais por parte dos 
alunos. 

 

 

 

Encontros regulares em 
ambiente virtual ou presencial 
com os monitores para avaliar 
seus métodos de atendimento 
aos colegas, êxito ou falha das 
monitorias e outros possíveis 
problemas referentes ao projeto. 
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PROJETO OBJETIVOS PRINCIPAIS AÇÕES PROFESSOR 
RESPONSÁVEL 

AVALIAÇÃO DO PROJETO E 
NO PROJETO 

Encontros para 
conversação em 
inglês 

Ter contato com o 
inglês falado; 
praticar a 
habilidade da fala 
na língua inglesa e 
desenvolver a 
fluência. 

Realizar encontros regulares, fora horário 
das aulas, para reunir alunos que tenham 
interesse em aprofundar os conhecimentos 
da língua inglesa e praticar a oralidade, 
desenvolvendo assim a fluência e os 
conhecimentos da língua e da cultura. Os 
alunos não terão obrigação de falar em 
inglês quando não se sentirem 
confortáveis para fazê-lo, uma vez que o 
mais importante é o contato com a língua e 
o desenvolvimento natural da fala. 

Lucas da Silva 
Barros 

O número de alunos que aderem 
em geral; o de alunos que 
ganham confiança durante o 
projeto para falar na língua 
inglesa; e o de alunos que 
desenvolvem mais fluidez ao 
falar. 
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PROJETO OBJETIVOS PRINCIPAIS AÇÕES PROFESSOR 
RESPONSÁVEL 

AVALIAÇÃO DO PROJETO E 
NO PROJETO 

 Laboratório 
sistema 
esquelético, 
articular, muscular 
e cardiovascular. 

  

  

  

  

  

  

  

  

Compreender e 
identificar as 
estruturas dos 
sistemas 
esqueléticos, 
articular, muscular 
e cardiovascular. 

 Foram utilizadas um manequim do 
esqueleto, para identificar as estruturas 
estudadas em sala. 

Muscular (laboratório de informática) 
visualizar as estruturas em 3D. 

Cardiovascular, foi utilizado coração suíno, 
para identificar a anatomia do órgão 
estudada em sala. 

Rita de Cássia 
de Souza Santos 
de Freitas 

 O projeto foi satisfatório, foram 
usados recursos necessários 
para obter um bom resultado no 
projeto. 
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C – PLANO DE AÇÃO/ORGANIZAÇÃO DO TRABALHO PEDAGÓGICO (OTP) COORDENAÇÃO PEDAGÓGICA 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS AÇÕES/ESTRATÉGIAS PARCERIAS 
ENVOLVIDAS 
NAS AÇÕES 

PÚBLICO CRONOGRAMA AVALIAÇÃO DAS 
AÇÕES 

Identificar componentes 

eletrônicos como: 

Resistores; 

Capacitores. 

Diodos; 

Relés; 

Identificar problemas e 

defeitos dos componentes 

eletrônicos utilizando o 

multímetro. 

Retirar e inserir 

componentes eletrônicos. 

Importância do Fluxo e pasta 

de solda. 

Ensinar os alunos a 

reconhecer, identificar os 

componentes eletronicos. 

Ensinar os alunos a entender 

o código de cores dos 

resistores. 

Ensinar os alunos a utilizar o 

multímetro para testar os 

componentes eletronicos. 

Ensinar os alunos a utilizar o 

ferro de solda para retirar e 

inserir componentes 

eletrônicos. 

Professores do 

curso técnico 

em 

Informática. 

 

Alunos do 

curso 

técnico em 

Informática 

9 horas Os alunos serão 

avaliados mediante 

o reconhecimento 

dos componentes 

eletrônicos junto 

com retirada e 

inserção dos 

mesmos nas placas 

oferecidas na 

oficina. 
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C – PLANO DE AÇÃO/ORGANIZAÇÃO DO TRABALHO PEDAGÓGICO (OTP) COORDENAÇÃO PEDAGÓGICA. 

OFICINA DE MONTAGEM DE HARDWARE DE COMPUTADOR 

OBJETIVOS 
ESPECÍFICOS 

AÇÕES/ESTRATÉGIAS PARCERIAS 
ENVOLVIDAS NAS 

AÇÕES 

PÚBLICO CRONOGRAMA AVALIAÇÃO DAS 
AÇÕES 

● Identificar 

hardware de 

computador. 

● Reconhecer as 

partes de um 

computador. 

● Montagem de 

computador. 

 

 

● Ensinar os alunos 

a reconhecer o 

tipo de hardware 

necessário para 

montar um 

computador. 

● Ensinar os 

procedimentos de 

segurança no 

manuseio de 

ferramentas no 

processo de 

montagem do 

computador. 

● Ensinar os alunos 

a montar 

computadores. 

Professores do 

Curso Técnico em 

Informática. 

 

 

 

 

 

 

 

Alunos do 

Curso 

Técnico em 

Informática. 

 

 

 

 

 

 

 

 

9 horas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Os alunos serão 

avaliados mediante 

a montagem dos 

computadores. 
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C – PLANO DE AÇÃO/ORGANIZAÇÃO DO TRABALHO PEDAGÓGICO (OTP) COORDENAÇÃO PEDAGÓGICA. 

 

OBJETIVOS 
ESPECÍFICOS 

AÇÕES/ESTRATÉGIAS PARCERIAS 
ENVOLVIDAS NAS 

AÇÕES 

PÚBLICO CRONOGRAMA AVALIAÇÃO DAS 
AÇÕES 

● Reconh

ecer vários 

tipos de 

Sistemas 

Operacionais. 

● Window

s e suas 

versões; 

● Linux e 

suas versões. 

● Ensinar os alunos 

a preparar, formatar e 

instalar os vários tipos 

de sistemas 

operacionais. 

Professores do curso 

técnico em informática. 

Alunos do 

Curso 

técnico em 

Informática. 

15 horas Os Alunos serão 

avaliados mediante 

a instalação dos 

sistemas propostos 

no laboratório de 

informática. 
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C – PLANO DE AÇÃO/ORGANIZAÇÃO DO TRABALHO PEDAGÓGICO (OTP) COORDENAÇÃO PEDAGÓGICA. 

OBJETIVOS 
ESPECÍFICOS 

AÇÕES/ESTRATÉGIAS PARCERIAS 
ENVOLVIDAS 
NAS AÇÕES 

PÚBLICO CRONOGRAMA AVALIAÇÃO DAS 
AÇÕES 

*Estudar o Currículo 

em Movimento  

Educação Profissional 

e a distância, assim 

como os Planos de 

Cursos e Ementas, e 

orientar a organização 

do professor para 

desenvolvimento das 

atividades ao longo do 

ano letivo. 

 

 

 

 

 

 

 

*Coordenações coletivas e 

individuais para o estudos, 

discussões e organização do 

trabalho semestral/anual; 

 

 

 

 

 

 

 

*Direção, 

Coordenadores, 

Equipes de 

Apoio e 

Professores; 

 

 

 

 

 

 

*Docentes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* Semestre 

Letivo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*Preenchimento do 

Currículo da Escola 
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C – PLANO DE AÇÃO/ORGANIZAÇÃO DO TRABALHO PEDAGÓGICO (OTP) COORDENAÇÃO PEDAGÓGICA. 

 

OBJETIVOS 
ESPECÍFICOS 

AÇÕES/ESTRATÉGIAS PARCERIAS 
ENVOLVIDAS 
NAS AÇÕES 

PÚBLICO CRONOGRAMA AVALIAÇÃO DAS 
AÇÕES 

 

*Acompanhar, mediar, 

dar o suporte 

necessário para as 

atividades 

desenvolvidas pelos 

professores e oferecer 

atendimentos e auxílio 

quando necessário; 

 

*Atendimento individual e 

direcionado aos professores para 

acompanhamento do 

planejamento pedagógico; 

 

 

 

 

 

 

*Direção, 

Coordenadores, 

Equipes de 

Apoio e 

Professores; 

 

 

 

 

 

*Docentes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* Semestre 

Letivo 

 

 

 

 

 

 

 

 

*Feedback ao final 

dos atendimentos; 

 

 

 

 

 

 

 

*Estudar e orientar 

acerca das Diretrizes 

Pedagógicas 

 

*Realizar coordenação 

pedagógica para estudo das 

Orientações Pedagógicas da 

integração da educação 

profissional com o ensino médio 

e a educação de jovens e 

adultos, entre outros. 

*Direção, 

Coordenadores, 

Equipes de 

Apoio 

*Docentes * Semestre 

Letivo 

*Feedback ao final 

dos estudos; 
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C – PLANO DE AÇÃO/ORGANIZAÇÃO DO TRABALHO PEDAGÓGICO (OTP) COORDENAÇÃO PEDAGÓGICA. 

OBJETIVOS 
ESPECÍFICOS 

AÇÕES/ESTRATÉGIAS PARCERIAS 
ENVOLVIDAS NAS 

AÇÕES 

PÚBLICO CRONOGRAMA AVALIAÇÃO DAS 
AÇÕES 

*Estudar o Currículo 

em Movimento  

Educação 

Profissional e a 

distância, assim 

como os Planos de 

Cursos e Ementas, e 

orientar a 

organização do 

professor para 

desenvolvimento das 

atividades ao longo 

do ano letivo. 

 

 

 

 

*Coordenações coletivas 

e individuais para o 

estudos, discussões e 

organização do trabalho 

semestral/anual; 

 

 

 

 

 

 

 

 

*Direção, 

Coordenadores, 

Equipes de Apoio e 

Professores; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*Docentes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* Semestre 

Letivo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*Preenchimento do 

Currículo da Escola 
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C – PLANO DE AÇÃO/ORGANIZAÇÃO DO TRABALHO PEDAGÓGICO (OTP) COORDENAÇÃO PEDAGÓGICA. 

OBJETIVOS 
ESPECÍFICOS 

AÇÕES/ESTRATÉGIAS PARCERIAS 
ENVOLVIDAS NAS 

AÇÕES 

PÚBLICO CRONOGRAMA AVALIAÇÃO DAS 
AÇÕES 

*Acompanhar, 

mediar, dar o suporte 

necessário para as 

atividades 

desenvolvidas pelos 

professores e 

oferecer 

atendimentos e 

auxílio quando 

necessário; 

*Atendimento individual 

e direcionado aos 

professores para 

acompanhamento do 

planejamento 

pedagógico; 

 

 

 

 

*Direção, 

Coordenadores, 

Equipes de Apoio e 

Professores; 

 

 

 

 

 

 

*Docentes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* Semestre 

Letivo 

 

 

 

 

 

 

 

 

*Feedback ao final 

dos atendimentos; 
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*Estudar e orientar 

acerca das Diretrizes 

Pedagógicas 

 

 

 

 

 

*Realizar coordenação 

pedagógica para estudo 

das Orientações 

Pedagógicas da 

integração da educação 

profissional com o 

ensino médio e a 

educação de jovens e 

adultos, entre outros. 

*Direção, 

Coordenadores, 

Equipes de Apoio 

 

 

 

*Docentes 

 

 

 

 

 

* Semestre 

Letivo 

 

 

 

 

*Feedback ao final 

dos estudos; 
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C – PLANO DE AÇÃO/ORGANIZAÇÃO DO TRABALHO PEDAGÓGICO (OTP) COORDENAÇÃO PEDAGÓGICA 

OBJETIVOS 
ESPECÍFICOS 

AÇÕES/ESTRATÉGIAS PARCERIAS 
ENVOLVIDAS NAS 

AÇÕES 

PÚBLICO CRONOGRAMA AVALIAÇÃO DAS 
AÇÕES 

*Criar e acompanhar 

critérios avaliativos e 

interventivos,  

juntamente com os 

professores de forma 

a amenizar baixos 

rendimentos. 

*Realizar coordenação 

pedagógica para estudo 

das Diretrizes para a 

Avaliação 

 

 

 

*Direção, 

Coordenadores, 

Equipes de Apoio 

 

 

 

 

*Docentes 

 

 

 

 

 

 

* Semestre 

Letivo 

 

 

 

 

 

* Ao final do 

semestre letivo 

levantar dados de 

rendimento e 

avaliar progresso. 

 

 

*Discutir com o 

grupo docente 

acerca de 

estratégias e ações 

inclusivas, por meio 

de estudos dos 

casos apresentados 

em nosso meio.  

*Realizar o estudo dos 

documentos normativos 

da educação inclusiva e 

elaborar estratégias a 

serem implantadas na 

prática docente.  

 *Direção, 

Coordenadores, 

Equipes de Apoio 

*Docentes * Semestre 

Letivo 

*Feedback ao final 

dos estudos; 
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C – PLANO DE AÇÃO/ORGANIZAÇÃO DO TRABALHO PEDAGÓGICO (OTP) COORDENAÇÃO PEDAGÓGICA 

OBJETIVOS 
ESPECÍFICOS 

AÇÕES/ESTRATÉGIAS 
PARCERIAS 

ENVOLVIDAS NAS 
AÇÕES 

PÚBLICO CRONOGRAMA 
AVALIAÇÃO DAS 

AÇÕES 

*Orientar quanto ao 

preenchimento do 

diário escolar e dos 

formulários 

pedagógicos; 

*Realizar encontros na 

Coordenação para 

orientar quanto ao 

preenchimento dos 

formulários em geral; 

*Direção, 

Coordenadores, 

Equipes de Apoio, 

Professores; 

 

*Docentes; 

 

 

 

 

*Ao longo do ano 

letivo; 

 

 

 

*Análise dos 

documentos 

preenchidos; 

 

 

 

*Tutoriais e 

orientações acerca da 

utilização e variedade 

de ferramentas 

tecnológicas. 

 

*Organizar tutoriais e 

realizar encontros via 

Meet, na Coordenação 

coletiva ou por áreas 

para sugerir a utilização 

de várias ferramentas 

tecnológicas para 

enriquecimento das 

aulas e atividades 

virtuais 

 

*Direção, 

Coordenadores, 

Equipes de Apoio, 

Professores; 

 

*Docentes; 

 

*Ao longo do ano 

letivo; 

 

*Análise das aulas 

e atividades 

postadas; 
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C – PLANO DE AÇÃO/ORGANIZAÇÃO DO TRABALHO PEDAGÓGICO (OTP) COORDENAÇÃO PEDAGÓGICA 

SEMANA DA ENFERMAGEM 

OBJETIVOS 
ESPECÍFICOS 

AÇÕES/ESTRATÉGIAS 
PARCERIAS 

ENVOLVIDAS NAS 
AÇÕES 

PÚBLICO CRONOGRAMA 
AVALIAÇÃO DAS 

AÇÕES 

*Desenvolver temas 

de Relevância para a 

Área de Enfermagem; 

Em 2022 foi 

desenvolvido o tema: 

Quem cuida da 

mente, cuida da vida. 

*Realizar encontros, 

palestras e atividades 

que desenvolvam o 

tema; 

*Direção, 

Coordenadores, 

Equipes de Apoio, 

Professores; 

*Palestrantes 

convidados. 

 

*Docentes; 

*Discentes; 

 

 

 

 

*Primeiro semestre; 

Maio/2022 

 

 

 

*Avaliação das 

atividades 

desenvolvidas, via 

formulário do 

Google. 
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C – PLANO DE AÇÃO/ORGANIZAÇÃO DO TRABALHO PEDAGÓGICO (OTP) COORDENAÇÃO PEDAGÓGICA 

SEMANA DA INFORMÁTICA 

OBJETIVOS 
ESPECÍFICOS 

AÇÕES/ESTRATÉGIAS 
PARCERIAS 

ENVOLVIDAS NAS 
AÇÕES 

PÚBLICO CRONOGRAMA 
AVALIAÇÃO DAS 

AÇÕES 

*Desenvolver temas 

de Relevância para a 

Área de Informática; 

*O  tema será 

desenvolvido nas 

coordenações do 2º 

Semestre; 

*Realizar encontros, 

palestras e atividades 

que desenvolvam o 

tema; 

*Direção, 

Coordenadores, 

Equipes de Apoio, 

Professores; 

*Palestrantes 

convidados. 

 

*Docentes; 

*Discentes; 

 

 

 

 

*Segundo semestre; 

Outubro/2022 

 

 

 

*Avaliação das 

atividades 

desenvolvidas via 

Formulários do 

Google. 
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C – PLANO DE AÇÃO/ORGANIZAÇÃO DO TRABALHO PEDAGÓGICO (OTP) COORDENAÇÃO PEDAGÓGICA 

ATIVIDADES CULTURAIS 

OBJETIVOS 
ESPECÍFICOS 

AÇÕES/ESTRATÉGIAS 
PARCERIAS 

ENVOLVIDAS NAS 
AÇÕES 

PÚBLICO CRONOGRAMA 
AVALIAÇÃO DAS 

AÇÕES 

*Desenvolver 

atividades para 

envolver a 

comunidade escolar e 

arrecadar fundos para 

a Unidade de Ensino. 

 

*Realizar atividades de 

entretenimento e de 

envolvimento da 

Comunidade Escolar; 

-Festa Junina; 

-Festa Agostina; 

-Outros. 

*Direção, 

Coordenadores, 

Equipes de Apoio, 

Professores; 

*Parcerias com 

doações; 

*Parcerias com a 

CRE/Brazlândia. 

 

*Docentes; 

*Discentes; 

*Comunidade 

Escolar. 

 

 

 

 

*Ao longo dos 

semestres letivo; 

 

 

 

*Avaliação das 

atividades 

desenvolvidas via 

Formulários do 

Google. 

 

 



ACOMPANHAMENTO E AVALIAÇÃO DO PPP 

O Projeto Político-Pedagógico do Centro de Educação Profissional 

Escola Técnica Deputado Juarezão está em construção, tendo em vista a recém 

inauguração e a busca por um identidade, que favoreça a comunidade escolar, que 

seja sólida e de qualidade. 

Desta forma, a cada encontro pedagógico, a cada planejamento serão 

construídas ações que farão parte da cultura da Unidade de Ensino e de sua 

identidade. 

Neste momento de construção é importante perceber os anseios dos 

profissionais envolvidos no trabalho e dos alunos que mostrarão o resultado destas 

ações no mercado de trabalho. 

No ano letivo de 2022 estão sendo desenvolvidas ações e projetos que 

buscam uma identidade para Unidade de Ensino, sendo realizadas avaliações com o 

corpo docente e discente para identificar acertos e apontar pontos a serem alterados 

e/ou melhorados. 

Na maioria das vezes as avaliações são realizadas através de 

questionários no Google Forms, dando feedback rápido para os organizadores. 
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