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APRESENTAÇÃO

A Proposta Pedagógica é essencial para a concretização da autonomia da Escola,
constitui o compromisso educacional desta em relação aos alunos, às indústrias, à família,
à comunidade, bem como, reflete o modelo de ensino adotado e a qualidade de formação
almejada. Tem caráter estratégico e é parâmetro para planos, projetos e atividades de
educação e tecnologia da escola.
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IDENTIFICAÇÃO DA INSTITUIÇÃO

O Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial – SENAI, instituição criada pelo Decreto –
Lei Federal nº 4048, de 22/01/1942, entidade jurídica de direito privado, organizada e
dirigida pela Confederação Nacional da Indústria (art. 2º do decreto – Lei Federal nº 9576
de 12/08/1946 e art. 3º do Regimento aprovado pelo Decreto Federal nº 494 de
10/01/1962).

IDENTIFICAÇÃO DA UNIDADE ESCOLAR

O Centro de Formação Profissional SENAI "Celso Charuri", reconhecido pela Deliberação
CEE Nº 01, de 03 de março de 1999, está situado à Avenida Dr. José Soares de Faria, nº
422, Centro, Rafard – SP, CEP nº 13.370-000, inscrita no CNPJ sob o nº 03.774.819/005759, com início das atividades em 21/03/1998 e vinculação ao CFP 5.03 – Escola SENAI
“Mário Dedini”, conforme comunicado 13/98 de 11 de maio de 1998.

O CONTEXTO HISTÓRICO

Rafard, conhecida como "Cidade Coração", foi fundada por Júlio Henrique Raffard em
1.883 e povoada por italianos que aqui se estabeleceram como colonos na lavoura de
cana-de-açúcar.
A história de Raffard inicia-se com a instalação da Usina, antigo Engenho Central,
pertencente a Sociéte de Sucréries Brésilienes, segundo decreto assinado pelo Imperador
D. Pedro II.
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Desde o começo da instalação da Usina, a população de Capivari se referia ao povoado
como "Villa do Henrique Raffard" e "Villa Raffard", até que por decreto governamental a
vila passa a ser Distrito de Capivari.
(1)

Em 1964 acontece a emancipação político-administrativa e o município recebe o nome

de Rafard. Rafard possui uma população aproximada de 8.360 habitantes e um povo
bastante hospitaleiro. Apresenta excelente localização geográfica e está cercada por
grandes centros industriais, comerciais, agrícolas, médicos e hospitalares, universidades,
rodovias, ferrovias, hidrovias, centros culturais, de lazer, tecnológicos, de pesquisas, um
aeroporto e outros. Tudo dentro de um raio de 50 km.

A RAZÃO DA CRIAÇÃO DA ESCOLA

No local onde hoje está instalado o Centro de Formação Profissional SENAI “Celso
Charuri”, funcionava a Sede da Associação Pró-vida – Instituto de Promoção de Estudos e
Pesquisas. Essa instituição, em processo de mudança e expansão de suas Sedes para o
Interior de São Paulo e, como era de grande interesse ajudar a população da região local,
realizou pesquisa para saber o que seria bom para essa população, chegando a conclusão
de que uma escola técnica seria muito satisfatória.
A proximidade e o conhecimento do SENAI-SP foram de grande importância para a
decisão da Pró-vida, que resolveu ceder ao SENAI-SP o espaço que ocupava neste
Município, doando também todo o material necessário para a construção da Escola e o
maquinário, juntamente com todos os instrumentos, para o perfeito funcionamento da
mesma.

A PRESENÇA DO SENAI EM RAFARD

O Centro de Formação Profissional SENAI “Celso Charuri”, iniciou suas atividades em 21
de março de 1998, para atender às necessidades de Rafard e região por meio de um
(1)

Fonte: http://www.rafard.sp.gov.br em 04/05/2012
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Convênio firmado entre o SENAI, a Prefeitura Municipal de Rafard, a Central Geral do
Dízimo e a Associação Pró-Vida.
Esteve vinculado até 30 de junho de 1999 à Escola SENAI “Mário Dedini” de Piracicaba.
De 01/07/1999 até 29/02/2012 esteve vinculado à Escola SENAI Comendador “Santoro
Mirone” de Indaiatuba. E a partir de 01/03/2012 passou a atender como unidade
autônoma.
Em 15 anos de atividades, a Unidade registrou mais de 14.000 conclusões em suas
programações de treinamento, contribuindo, dessa forma, para o desenvolvimento
industrial de Rafard e Região.

PATRONO DO CT – CELSO CHARURI

BIOGRAFIA (2)

Dr. Celso Charuri, nasceu em São Paulo em 11 de junho de 1940, era médico Cirurgião,
psicanalista, cientista extraordinariamente estudioso, e, acima de tudo, um filósofo.
Dedicou toda a sua vida ao profundo estudo da mente humana.
Dotado de inteligência incomum e coração puro, cedo se conscientizou da situação vigente
no mundo: guerras, violências, chacinas, miséria, pobreza e fome. Diante desta situação,
para ele intolerável, concluiu que alguma coisa precisaria ser efetivamente feita, no sentido
de criar um mundo bem melhor, de minimizar ou até eliminar esse sofrimento que atinge,
indiscriminadamente, tanta gente.
Na incansável busca para encontrar um ponto de partida em tal empreitada, constatou que
há muito existia uma base falsa estabelecida na face da Terra: “O homem é fruto do meio”.
Analisando com profundidade esta questão, logo se deparou com a verdadeira premissa.
Esta sim estabelece que o meio é fruto do homem, e, concluiu: um mundo melhor somente
se constrói com homens melhores. Assim, para preparar esses homens e desenvolver
(2)

Biografia cedida pela Pró-vida
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suas capacidades latentes, muitas vezes até desconhecidas, ele criou a Pró-Vida, onde,
em seus 26 anos de existência, já passaram mais de 180 mil pessoas.
Através da Pró-Vida, dedicou-se, então, a desenvolver a mente das pessoas, para que,
saindo de si mesmas e ampliando as suas consciências, pudessem integrar-se ao meio
que as circunda.
Visa, portanto, à Integração Cósmica, que significa, segundo palavras do próprio Dr. Celso
Charuri, fazer com que o homem amplie a sua visão em relação ao habitat em que vive.
Em simples palavras, significa sair do seu egocentrismo, depois de sua cidade, depois de
seu estado, depois de seu país, depois de seu planeta, depois de todos os planetas, e
assim por diante, até descobrir que ele é UNO e TODO ao mesmo tempo, e que dentro
dele brilha a mesma centelha divina que também está presente numa bactéria do mais
longínquo planeta imaginável.
Tal integração deu os seus primeiros sinais quando da criação da CENTRAL GERAL DO
DÍZIMO, fundada por ele em outubro de 1979. É, em resumo, o ato manifestado, ou seja, a
ação que é própria do homem integrado cosmicamente.
Tal ação manifesta-se através das 3.000 doações feitas a diferentes instituições
beneficentes do Brasil, assim como na Itália e na Argentina, cujos frutos surgiram com a
CENTRAL DEL DIEZMO, entidade similar radicada em Buenos Aires.
Dr. Celso Charuri faleceu em 20 de dezembro de 1981, aos 41 anos de idade, deixando
vívido o espírito da sua vida que continua orientando e servindo de exemplo a milhares de
pessoas.
A síntese da sua convicção e obra é expressa através do seguinte pensamento:
“O homem pretende ser imortal e para isto defende princípios efêmeros. Um dia,
inexoravelmente, descobrirá que para ser imortal deverá defender Princípios Absolutos.
Neste dia morrerá para a carne, efêmera, e viverá para o Espírito, Eterno. Será Imortal”.

Dr. Celso Charuri
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IDENTIFICAÇÃO

DAS

NECESSIDADES

LOCAIS

RELACIONADAS

À

EDUCAÇÃO PROFISSIONAL

Atento às novas e urgentes demandas surgidas no contexto de crescimento econômico e
do rápido desenvolvimento industrial, o SENAI-SP, ao longo da sua história, consolidou-se,
expandiu-se e diversificou-se.
A cidade de Rafard está passando por um processo de migração e instalação de várias
indústrias advindas de outras regiões.
Para uma instituição de educação profissional, a adaptação da sua oferta à evolução e à
demanda do seu ambiente implica redefinir, de maneira permanente, as suas ações de
educação profissional e seus objetivos, repensar os seus conteúdos, precisando os
objetivos que eles concretizam, elaborar métodos e formas de organização que permitam
ter em conta os requerimentos da indústria e as necessidades individuais das pessoas que
devem ser formadas e, finalmente, ser capaz de por em prática esses programas, esses
métodos e essas organizações.
Reconhecido pela sociedade em geral e pela indústria, o SENAI-SP oferece, às empresas
industriais e à comunidade, serviços profissionais diversificados, posicionando-se como
provedor de soluções educacionais e tecnológicas, em apoio às políticas que
objetivam incrementar a competitividade da indústria brasileira.
Neste sentido, o SENAI-SP utiliza inúmeros esforços, desenvolvendo seus recursos
humanos, atualizando seus equipamentos, buscando modernas tecnologias e novas
técnicas de gestão e de marketing, estabelecendo convênios com instituições nacionais e
internacionais, visando, em última análise, dar ao seu cliente, excelência no atendimento.
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CARACTERIZAÇÃO DA UNIDADE ESCOLAR

INSTALAÇÕES ATUAIS

A Unidade está situada em um terreno de 10.228 m2, tendo uma área construída de
1.900m2, destinada às instalações dos setores administrativos, salas de aula, laboratórios
e oficinas, conforme quadro a seguir:
DEPENDÊNCIAS
Cozinha
Estacionamento
Laboratório de CAM
Laboratório de Eletrônica Analógica
Laboratório de Eletrônica Digital
Laboratório de Hidráulica
Laboratório de Informática
Laboratório de Metrologia
Laboratório de Pneumática
Oficina de Costura Industrial
Oficina de Eletricidade Predial
Oficina de Mecânica Geral
Oficina de Soldagem
Quadra poliesportiva
Sala de Tecnologia Imediata
Secretaria
Zeladoria

QUANTIDADE
01
01
01
01
01
01
02
01
01
01
01
01
01
01
03
01
01

A Unidade atua com os seguintes recursos tecnológicos: Oficinas de Costura Industrial,
Eletricidade Básica, Eletrônica Básica, Comandos Elétricos, Mecânica de Usinagem em
Máquinas Convencionais e Soldagem; Laboratórios de Informática, Hidráulica, Eletrohidráulica, Pneumática e Eletro-pneumática e Controle Dimensional; Centro se Usinagem e
Torno CNCs;
Tem sido preocupação constante da Unidade, atuar no sentido de modernizar os
equipamentos, instalações e tecnologias disponíveis, para melhor atender aos nossos
clientes.
Após estudos efetuados por nossa Equipe Escolar, em consonância com a nossa
respectiva Gerência Regional, foram realizadas nos últimos dois anos, a modernização dos
leiautes da escola, a implantação de um terceiro laboratório de informática, a aquisição e
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atualização de microcomputadores dos laboratórios já existentes, a substituição de 16
tornos mecânicos da oficina de mecânica geral por modelos mais atualizados
tecnologicamente, a ampliação de quatro boxes e a instalação de máquinas e
equipamentos de exaustão na Oficina de Soldagem, visando melhorar a saúde, segurança,
rendimento dos alunos, condições para a realização das atividades escolares e ampliar o
atendimento às empresas e a comunidade da região.
Destacamos também o recebimento de mais um Torno CNC Logic 220VS e Dois Centros
de Usinagem Skybull 600, cuja instalação permitirá a ampliação no atendimento de
solicitações das indústrias e comunidade da região para a demanda em máquinas a CNCs.

COMPOSIÇÃO DO QUADRO DE COLABORADORES DA UNIDADE

Diretor 01, Coordenador de Atividades Pedagógicas 01, Docentes 15, Coordenador de
Administração Escolar 01, Técnico de Recursos Educacionais 01, Orientador de Práticas
Profissionais 01, Assistente de Apoio Técnico 01, Assistentes Administrativos 03,
Orientador de Práticas Esportivas 01, Oficial de Manutenção 01, Estagiário de Informática
01, perfazendo o total de 27 funcionários do quadro. Somados a estes mais 02
funcionários da empresa Seven Terceirização de Serviços Ltda.-EPP, que trabalham na
recepção, 07 funcionários da empresa GICTEC que atuam na limpeza, jardinagem e
portaria, além de 02 funcionários da empresa Security Vigilância e Segurança Ltda. que
atuam na segurança patrimonial da Unidade.

INSTITUIÇÕES AUXILIARES

A Escola, para fins de aprimoramento do processo educacional, de assistência ao aluno e
de integração Escola, Família, Empresa e Comunidade, contará as seguintes instituições
auxiliares:
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I - NÚCLEO DE PREVENÇÃO DE ACIDENTES E APOIO À DEFESA CIVIL

O Núcleo de Prevenção de Acidentes e Apoio à Defesa Civil – NPAADC – é o órgão que
coordena o desenvolvimento de ações, visando a educar e sensibilizar aos alunos,
funcionários e a comunidade para:
a)

a importância da obediência às normas e aos procedimentos recomendados de
segurança individual e coletiva, tanto na Unidade Escolar como na empresa, no lar,
na via pública, em locais de diversões ou em práticas desportivas ou em qualquer
outro ambiente por eles freqüentado;

b) a necessidade de utilização correta de equipamentos que visam oferecer proteção
contra danos decorrentes de acidentes de qualquer natureza;
c)

a promoção de ações educativas pertinentes às diversas dimensões da qualidade
ambiental;

d) a formação de cidadãos aptos a decidirem e atuarem na realidade sócio-ambiental,
comprometidos com a vida e o bem estar social.
Prestam assistência ao NPAADC, como colaboradores, todos os funcionários da Escola.
A organização e as atividades do NPAADC são definidas conforme instruções da Unidade
de Gestão Corporativa do SENAI-SP.

II - SISTEMA DE GESTÃO DA QUALIDADE E MEIO AMBIENTE

O Sistema de Gestão da Qualidade e Meio Ambiente no Departamento Regional do SENAI
de São Paulo - DR-SP - é baseado em padrão estipulado pela International Organization of
Standardization, cujos requisitos estão estipulados na NBR ISO 9001:2008. Essa escolha,
conforme definido no Manual de Gestão da Qualidade, foi originada, principalmente, por
ser uma norma portadora de reconhecimento nacional e internacional, além de requerer
auditoria externa e neutra, com garantia técnica.
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Acreditando nesse processo e trabalhando para isso, nossa Unidade foi Certificada em
outubro de 2003, após período de implantação e processo de auditoria conduzido pela
ABS Quality Evaluations Inc., Organismo Certificador. Esta certificação foi mantida,
também, após a revisão de 2008 até o momento.

INTEGRAÇÃO DAS ATIVIDADES EDUCACIONAIS COM A INSTITUIÇÃO
AUXILIAR

Visando a desenvolver os Temas Transversais: Qualidade, Meio Ambiente, Cidadania,
Desenvolvimento Integrado de Competências e de Saberes, a Escola promoverá ações
educativas por meio do NPAADC promovendo palestras culturais e trabalhos extraclasse
que envolvam, não somente nossos alunos e funcionários, mas também seus familiares e
a comunidade de modo geral.

DIRETORES DA UNIDADE ESCOLAR

Desde a sua inauguração em 21 de março de 1998, a Escola foi dirigido por:
De 21/03/1998 a 30/06/1999 – Prof. Orlando Christofoletti
De 01/06/2000 a 30/06/2006 – Prof. Nereu Plínio Christofoletti
De 01/07/2006 a 16/02/2012 – Prof. José Luiz Chagas Quirino
A partir de 17/02/2012 – Prof. Caetano José de Santis Jr.
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CURSOS OFERECIDOS

CURSOS

DE

ADMINISTRATIVO,

APRENDIZAGEM

INDUSTRIAL

ELETRICISTA

MECÂNICO

E

–
DE

ASSISTENTE
USINAGEM

EM

MÁQUINAS CONVENCIONAIS

Os Cursos de Aprendizagem Industrial – Assistente Administrativo, Eletricista e Mecânico
de Usinagem em Máquinas Convencionais são gratuitos e destinados aos jovens que
buscam capacitação para o primeiro emprego, que tenham concluído o ensino
fundamental.
São estruturados para jovens que tenham, no mínimo, 14 anos, na data de início do curso
e, no máximo, idade que lhes permitam concluir o curso antes de completar 24 anos.
Ao final dos cursos os alunos recebem Certificado de Aprendizagem Industrial, mediante o
cumprimento de, no mínimo 75% de frequência e nota média final igual ou superior a 50.
Com duração total de 800 horas, os cursos são desenvolvidos no período da manhã e
tarde, em 2 semestres letivos, observando os seguintes quadros de organização
curriculares:

EDUCAÇÃO PROFISSIONAL DE NÍVEL BÁSICO – APRENDIZAGEM INDUSTRIAL

Lei Federal N º 9394/96
Decreto Federal N º
5.154/04

Legislação

QUALIFICAÇÃO: ASSISTENTE ADMINISTRATIVO
CARGA HORÁRIA
COMPONENTES CURRICULARES
1O Semestre
Comunicação Oral e Escrita
Informática Básica
Organização de Escritório
Fundamentos de Contabilidade e Custos
Princípios de Administração de Recursos Humanos
Introdução ao Sistema Financeiro
Fundamentos Básicos de Logística
Práticas Administrativas
Total
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80
80
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40

40
80
60
60
120

120
800 horas
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EDUCAÇÃO PROFISSIONAL DE NÍVEL BÁSICO – APRENDIZAGEM INDUSTRIAL

Lei Federal N º
9394/96 Decreto
Legislação
Federal N º 2.208/97

QUALIFICAÇÃO: ELETRICISTA
CARGA HORÁRIA
COMPONENTES CURRICULARES
1O Semestre
Iniciação à Informática
Eletricidade Geral
Operações de Mecânica
Instalações Elétricas
Máquinas Elétricas e Acionamentos
Comandos Eletromecânicos

2O Semestre
80

160
80
160
160
160

Total

800 horas

EDUCAÇÃO PROFISSIONAL DE NÍVEL BÁSICO – APRENDIZAGEM INDUSTRIAL

Lei Federal N º 9394/96
Decreto Federal N º
Legislação
2.208/97

QUALIFICAÇÃO: MECÂNICO DE USINAGEM EM MÁQUINAS CONVENCIONAIS
CARGA HORÁRIA
COMPONENTES CURRICULARES
1O Semestre

Iniciação à Informática
Leitura e Interpretação de Desenho
Pneumática
Hidráulica
Tecnologia Mecânica
Eletricidade Básica
Prática Profissional
Total

2O Semestre

40
40

40
40

40
80

40
80
160

200
800 horas

CURSOS DE FORMAÇÃO INICIAL E CONTINUADA

São cursos destinados a pessoas com idade mínima de 16 anos, que pretendam adquirir
uma qualificação profissional, complementar sua formação ou para interessados em
requalificação ou reconversão profissional.
Permite que o aluno adquira competências definidas a partir do levantamento de
necessidades específicas, identificadas nos mercados de trabalho local e regional.
A Unidade está preparada para desenvolver cursos nas áreas de Eletroeletrônica, Gestão,
Logística, Metalmecânica, Metalurgia, Saúde e Segurança no Trabalho, Tecnologia da
Informação e Vestuário.
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FORMAÇÃO SOB MEDIDA PARA AS EMPRESAS

A Unidade presta atendimento diferenciado às empresas por meio de programas de
formação sob medida.

Estes programas são organizados especialmente para suprir

necessidades específicas das empresas que as solicitam, podendo ser desenvolvidos
tanto em nossas instalações como in company.
Incorporado a esse atendimento, o setor de treinamento passou a auxiliar nos
treinamentos de Formação Inicial e Continuada para a comunidade, que é realizado nas
dependências da nossa Unidade, avaliar a necessidade e providenciar a prestação de
Serviços Técnicos e Tecnológicos - STT - às necessidades das indústrias.
Entre estes serviços e apoiando o trabalho desenvolvido pelo SESI também divulga, o
Novo Telecurso – programa de ensino supletivo, com características de educação à
distância, destinado a jovens e adultos que, não tendo concluído o ensino regular, buscam
ampliar seus conhecimentos e desejam obter certificados de conclusão do ensino
fundamental e/ou médio - está sendo oferecido e acompanhado com sucesso em
empresas da região.

PRONATEC – PROGRAMA NACIONAL DE ACESSO AO ENSINO TÉCNICO E
EMPREGO

O SENAI, em parceria com o Governo Federal, por meio do Programa Nacional de Acesso
ao Ensino Técnico e Emprego – PRONATEC, oferece Cursos de qualificação profissional
para quem quer fazer parte da indústria do Brasil. Criado pelo Governo Federal em 2011
com objetivo de democratizar o ensino técnico e qualificar os profissionais brasileiros, o
PRONATEC aliou-se ao SENAI, para atender às necessidades das indústria brasileira.
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PLANO DE DESENVOLVIMENTO DE PESSOAL

Objetivando consolidar a sistemática para o levantamento de necessidade de treinamento,
desenvolvimento e avaliação de reação e aplicabilidade dos programas de treinamentos
que visam suprir as necessidades de capacitação do pessoal, o SENAI elaborou o
“Procedimento para o Treinamento e Desenvolvimento de Recursos Humanos” e o
“Manual de Treinamento e Desenvolvimento de Recursos Humanos”. Orientado por essa
documentação, este Centro de Formação Profissional prevê o desenvolvimento da
programação de treinamentos anual, denominada Plano de Desenvolvimento de Pessoal –
PDP – destinado aos funcionários da unidade.

MISSÃO DA INSTITUIÇÃO

“Contribuir para o fortalecimento da indústria e o desenvolvimento pleno e sustentável do
país, promovendo a educação para o trabalho e a cidadania, a assistência técnica e
tecnológica, a produção e disseminação de informação e a adequação, geração e difusão
de tecnologia”.

POLÍTICA DA QUALIDADE E MEIO AMBIENTE (3)

A Política da Qualidade e Meio Ambiente definida pelo Departamento Regional de São
Paulo e alinhada com a missão e valores do SENAI está amplamente disseminada em
todos os níveis da organização, conforme texto descrito a seguir:
O SENAI-SP, no cumprimento da sua missão, promove o contínuo aprimoramento dos
serviços educacionais e tecnológicos, direcionando esforços para:

(3)

SGQ 001 – Manual da Qualidade SENAI – SP
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Atendimento à legislação aplicável aos seus processos e serviços;



Preservação do meio ambiente por meio da prevenção à poluição e do uso consciente

de recursos;


Manutenção de ambientes de trabalho adequados e seguros;



Atendimento às necessidades e expectativas dos clientes;



Desenvolvimento contínuo dos recursos humanos.

OBJETIVOS E METAS PARA QUALIDADE E MEIO AMBIENTE

I. Melhoria Contínua
Melhorar continuamente a performance do processo educacional com base nas variáveis
de controle estabelecidas.
Meta corporativa:


Obter, anualmente, taxa de crescimento, no mínimo, em 80% das variáveis de controle

estabelecidas.
II. Controle da Poluição e Destinação de Resíduos
Controlar o volume de resíduos gerados no SENAI-SP.
Meta Corporativa:


Controlar e promover melhorias nos programas para redução de resíduos:

Programa 1: para redução do volume dos resíduos perigosos gerados.
Programa 2: para redução do consumo ou substituição de produtos com substâncias
restritivas, por materiais alternativos, quando aplicável.
Programa 3: para coleta seletiva, reciclagem e destino adequado.
III. Controle do Consumo de Recursos Naturais
Reduzir o uso de recursos naturais em níveis compatíveis aos processos da organização.
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Meta Corporativa:


Manter e aprimorar programa para o controle a redução do consumo de recursos

naturais (água, energia e papel).
IV. Prevenção de Acidentes no Trabalho
Reduzir o número de acidentes do trabalho, com afastamento, envolvendo funcionários,
alunos e terceiros.
Metas Corporativas:


Reduzir em 10%, em relação ao ano anterior, o número de acidentes com afastamento.



No ano vigente, realizar no mínimo 20% das ações previstas no Programa de

Prevenção de Riscos Ambientais - PPRA.
V. Foco no Cliente
Melhorar continuamente o atendimento ao cliente.
Metas Corporativas:


Manter o índice médio de satisfação do cliente acima de 90%.



Tratar 100% das reclamações de clientes.

VI. Desenvolvimento de Recursos Humanos
Promover a capacitação e atualização dos funcionários em atendimento ao Programa de
Desenvolvimento de Pessoal.
Meta Corporativa:


Realizar,

no

mínimo,

70%

dos

treinamentos

previstos

no

Programa

de

Desenvolvimento de Pessoal – PDP.
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MISSÃO DO CENTRO DE TREINAMENTO

“Contribuir para o fortalecimento da indústria e o desenvolvimento pleno e sustentável do
país, promovendo a educação para o trabalho e a cidadania, a assistência técnica e
tecnológica, a produção e disseminação de informação e a adequação, geração e difusão
de tecnologia”.

OBJETIVOS DA UNIDADE ESCOLAR

O Centro de Formação Profissional manterá, além dos seus cursos, serviços de
assistência técnica e tecnológica, de captação e disseminação de informação técnica e
tecnológica, visando ao aprimoramento do ensino e da tecnologia educacional e ao
fortalecimento profissional da região em que se encontra inserida.

A “QUALIDADE” NA ROTINA DA ESCOLA

Esse é o grande ganho do Sistema de Gestão da Qualidade, expresso em seu primeiro
objetivo: desenvolver cultura voltada à qualidade.

Com o processo de disseminação e

consolidação dessa cultura, cada vez mais o conceito de “qualidade” deixará de ser uma
figura externa passando a permear com mais naturalidade todos os processos
desenvolvidos na Escola, notadamente os diretamente impactantes na formação de
nossos alunos.
É compromisso permanente de a Escola disponibilizar a todos os alunos, as instalações e
equipamentos nas melhores condições possíveis de utilização.

Esse é um ponto crucial

no processo de educação profissional, ressaltado nas expectativas dos alunos e docentes
em pesquisas realizadas.
Temos atuado fortemente, até o limite das disponibilidades da escola, no sentido de
garantir a funcionalidade dos instrumentos e equipamentos por meio de sistema
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continuado e controlado de manutenções preventivas e corretivas e direcionando
investimentos para a modernização e atualização dos equipamentos existentes.
É compromisso de a Escola garantir todo o esforço individual e coletivo de nossos
colaboradores, no sentido de possibilitar o cumprimento de todas as condições definidas
nos documentos que regulam a estrutura e forma de desenvolvimento dos respectivos
cursos.
Em contrapartida a Escola exigirá dos alunos participação efetiva e responsável nas
atividades previstas.

Esses, a nosso ver, são fatores cruciais para que se estabeleça

uma relação de confiança, respeito e crescimento mútuo no ambiente escolar.

PRINCÍPIOS DA EDUCAÇÃO PROFISSIONAL

Os princípios que regem a Educação Profissional do Departamento Regional-SP no
SENAI-SP e, por conseguinte, desta Escola, disposto no Regimento Comum das Unidades
Escolares SENAI, que são:
I.

Igualdade de condições para o acesso e permanência na Unidade Escolar;

II.

Liberdade de aprender, ensinar, pesquisar e divulgar a cultura, o pensamento, a arte
e o saber;

III.

Respeito e tolerância às etnias e diferenças culturais.

EDUCAÇÃO PROFISSIONAL

As atividades são desenvolvidas segundo os novos parâmetros estabelecidos pela LDB –
Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional – Lei 9.394/96 e pelos dispositivos que
regulamentam a Educação Profissional, sobretudo o Decreto Federal 2208/97 e novas
diretrizes do SENAI por meio da Portaria DR 710/99, ajustando o Modelo de Educação
Profissional da Instituição.
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A Escola norteará sua Educação Profissional por meio de cursos Presenciais e à
Distância, todos em nível básico (Programas Pontuais e Treinamentos Industriais), técnico
e tecnológico e através de Exames Supletivos para o Ensino Fundamental e Médio – Novo
Telecurso.

OBJETIVOS DA EDUCAÇÃO PROFISSIONAL

O regimento Comum das Unidades Escolares SENAI, estabelece como fins da Educação
Profissional:
I.

Permitir a jovens e adultos a aquisição das condições de acesso ao trabalho;

II.

Estruturar uma oferta de formação diversificada e de qualidade, capaz de responder
eficazmente às necessidades das empresas e de pessoas que buscam:
a) inserção no mercado de trabalho;
b) aperfeiçoamento ou especialização em suas funções;
c) reconversão e requalificação profissional;

III.

Possibilitar, mediante exames, o aproveitamento de competências já adquiridas,
tanto em sistemas formais de ensino quanto no trabalho;

IV.

Formar cidadão produtivo, que possa contribuir para a melhoria da qualidade de vida
da população brasileira.

PLANEJAMENTO

ESTRATÉGICO

INSTITUCIONAL

–

DEPARTAMENTO

NACIONAL

O Departamento Nacional do SENAI, tendo em vista as constantes transformações que se
operam nos cenários nacional e internacional, estabeleceu um plano estratégico que
abrange um período entre 2008 e 2014, com metas de curto, médio e longo prazo. Metas
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estas que visam a posicionar o SENAI na vanguarda das instituições de ensino, por meio
de um modelo de gestão que tem como objetivos principais, o crescimento da instituição,
sempre com vistas na satisfação plena, quer seja de seus clientes, como também de seus
colaboradores.

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS DE LONGO PRAZO

• Fazer da qualidade da Educação para o Trabalho e demais serviços, fatores decisivos
do reconhecimento da imagem institucional do Sistema SENAI;
• Desenvolver o potencial empreendedor dos educandos do Sistema SENAI;
• Implantar e manter a maior Rede tecnológica voltada para o fortalecimento da
indústria no País;
• Garantir a atuação integrada da Instituição no pronto atendimento às demandas do
setor produtivo;
• Ser um referencial de excelência na qualificação e certificação profissional;
• Formar profissionais de nível internacional;
• Ser competitivo a ponto de exportar serviços para o mercado internacional;
• Tornar a qualidade de vida, o meio ambiente, a ética e a cidadania metas
permanentes em todas as ações do SENAI;
• Ampliar as receitas do Sistema SENAI através da oferta de produtos e serviços
compatíveis com as exigências do mercado.

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS DE MÉDIO E CURTO PRAZO

• Desenvolver programas de reconversão profissional, interna e externamente, dentro
de um conceito de educação permanente;
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• Atuar nas diferentes cadeias produtivas, priorizando os segmentos de alta tecnologia
e os segmentos dos amortecedores sociais;
• Ampliar o atual sistema de qualificação profissional em função das reais demandas;
• Fortalecer a marca SENAI como braço educacional e tecnológico do Sistema CNI;
• Desenvolver e fortalecer a articulação institucional intra-sistema CNI;
• Otimizar a capacidade instalada do SENAI e o uso dos recursos da CNI, buscando
parceria/integração com as demais entidades;
• Ampliar a capacidade gerencial do sistema SENAI e complementar a ampla
reestruturação organizacional do Sistema SENAI;
• Consolidar o sistema de recursos operacionais e implantar no Sistema SENAI
processos internos que otimizem as relações custo/benefício.

O PROCESSO PEDAGÓGICO E REGISTROS ESCOLARES

A Escola obedecerá, no desenvolvimento do processo pedagógico e no sistema de
registros escolares, o preconizado na legislação vigente e no Regimento Comum das
Unidades Escolares SENAI, bem como, nas demais Normas e Orientações vigentes.
Obedecidos aos parâmetros e as determinações legais, o exercício da autonomia da
Escola, consubstanciado e solidificado nas discussões do grupo responsável pela
estruturação da presente proposta pedagógica, será expresso na regulamentação e
operacionalização das seguintes situações:

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO

A avaliação do processo de ensino - aprendizagem é contínua, sistematizada e efetuada
de acordo com critérios específicos e peculiaridades de cada componente curricular.
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O perfil profissional definido nos planos de curso ou o equivalente das fichas de produto
deverão ser apresentados pelos docentes aos alunos, como uma das primeiras atividades
do curso e deve constituir-se no elemento norteador de todas as ações pedagógicas a
serem desenvolvidas, visto que, ao final do curso o aluno deverá possuir as competências
e ser capaz de realizar o descrito nos referidos documentos.
Como objetivo a ser perseguido pretende-se que, cada vez mais, os docentes possam
pautar suas ações pedagógicas, relacionadas à avaliação, na busca da denominada
“avaliação formativa”.
Nos diz Charles Hadji

(4)

:

A noção de avaliação formativa foi proposta por Scriven, em 1967, em relação aos
currículos, antes de ser estendida aos estudantes por Bloom, em 1971. Faz 30 anos,
portanto, que a comunidade educativa (ou, pelo menos uma parcela significativa) almeja
uma avaliação que se consagre à regulação das aprendizagens, capaz de orientar o aluno
para que ele próprio possa situar suas dificuldades, analisá-las e descobrir, ou pelo menos,
operacionalizar os procedimentos que lhe permitam progredir. Nessa perspectiva, o erro
não seria uma falta a ser reprimida, mas uma fonte de informação, e isso tanto para o
professor – cujo dever é analisar a produção, e através dela, a situação do aluno – como
para o aluno, que precisa compreender seu erro para não mais cometê-lo, e progredir.
O mesmo autor

(5)

efetua uma comparação entre a avaliação prognostica (aquela que

precede a ação de formação), a avaliação cumulativa (aquela que tem a função de verificar
se as aquisições, visadas pela formação, foram feitas) e a avaliação formativa (aquela que
se situa no centro da ação de formação, que possui a função principal de contribuir para
uma boa regulação da atividade de ensino). Segundo o autor a avaliação formativa trata de
levantar informações úteis à regulação do processo ensino / aprendizagem.
É significativa a posição de Hadji (6) no sentido de que:
... uma avaliação formativa informa os dois principais atores do processo. O Professor, que
será informado dos efeitos reais de seu trabalho pedagógico e poderá regular sua ação a
partir disso. O aluno, que não somente saberá onde anda, mas poderá tomar consciência
das dificuldades que encontra e tornar-se-á capaz, na melhor das hipóteses, de
reconhecer e corrigir seus próprios erros.

(4)

Hadji, Charles – Avaliação desmistificada, Porto Alegre, Artmed Editora, 2001. p. 9

(5)

ibid., p. 19

(6)

ibid., p. 23
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Dessa forma o docente deverá especificar e divulgar de forma clara e antecipada qual
conteúdo será avaliado, bem como os critérios da avaliação, possibilitando ao aluno a
condição de situar-se criticamente quanto ao processo.
As notas deverão serão atribuídas no maior número possível de aulas e atividades de cada
componente curricular, com o intuito de retratar, o mais fielmente, o desempenho do aluno.
Quando a avaliação for escrita o docente deve, após a correção, devolvê-la aos alunos e
resolver as questões propostas juntamente com os mesmos, para que todos possam
verificar onde cometeram os acertos e os erros e sanarem suas dúvidas junto ao docente.
A avaliação, qualquer que seja o processo adotado pelo docente, deve ter o objetivo de
realimentar o processo educativo e permitir que os alunos percebam suas necessidades e
avanços no processo de aquisição de conhecimentos. Desse modo é imprescindível que o
docente atue, principalmente, como norteador e facilitador do processo.
Após a correção das avaliações junto aos alunos, atividade de extrema importância, pois já
faz parte do processo de recuperação de conhecimentos descrito nesta Proposta
Pedagógica e, para atender o dispositivo legal, o docente deverá recolher as avaliações
daqueles que obtiveram notas inferiores a 50 (cinqüenta), para que sejam arquivadas no
prontuário do aluno.
Lembramos que, em caso de pedido de reconsideração e recurso, como previsto na
Deliberação CEE nº 11/96, é fundamental a apresentação documental e respectiva análise
de todas as avaliações efetuadas.
O período de avaliação passará a corresponder a todo o período letivo em que o
componente curricular for desenvolvido. No período letivo deverão ser registrados, pelo
menos, duas notas parciais, decorrentes de aplicação de instrumentos de avaliação que,
recomenda-se, sejam diversificados.
A definição da nota síntese, que corresponderá, neste caso, à nota final do componente
curricular no período letivo, obtida pela média aritmética das 2 notas parciais, é
responsabilidade do docente e será por ele atribuída, considerando-se o conjunto de todas
as observações e avaliações efetuadas.
As notas serão atribuídas em valores numéricos de 0 a 100, com o intuito de retratar, o
mais fielmente possível, o desempenho do aluno.
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Caberá à Coordenação Pedagógica o acompanhamento dos critérios utilizados e sua
correta aplicação, analisando, tratando e registrando possíveis casos de discrepâncias.
Nos trabalhos executados nas oficinas serão atribuídas e lançadas no documento registro
de execução de tarefas, para cada aluno, notas referentes a cada tarefa. Essas notas
serão utilizadas como referencial para a definição, ao final do período de avaliação, da
nota final.
As atividades previstas em cada disciplina serão definidas e descritas pelos docentes em
seus respectivos planejamentos e deverão ser apresentadas e discutidas com os alunos
no inicio do período letivo.

INTERPOSIÇÃO DE RECURSO DE AVALIAÇÕES

O aluno que não concordar com as notas finais auferidas, deverá interpor pedido de
reconsideração e recurso referente a estas notas, no prazo de até 3 dias após a
divulgação das mesmas, conforme estabelecido no Calendário Escolar.

RECUPERAÇÃO (7)

A recuperação deverá ser um processo contínuo, imediato e concomitante ao processo de
aprendizagem e terá como objetivo principal garantir por parte do aluno a aquisição das
competências preconizadas nos planos de curso ou fichas de produto.
O processo de recuperação efetuar-se-á de duas formas:
a) concomitante ao processo de ensino, de forma contínua e imediata, nos ambientes
pedagógicos em que o docente, a partir da ação educativa desencadeada, criará
novas situações desafiadoras e dará atendimento ao educando que dele necessitar
por meio de atividades diversificadas;
b) periodicamente, em momentos definidos no Calendário Escolar 7.
A recuperação a que se refere o item b será efetuada em horários e com utilização de
estratégias previamente definidos pelos docentes, para atendimento especial aos alunos
(7)

De acordo com o artigo 31 do regimento Comum das Unidades Escolares SENAI
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que necessitarem de estudos de recuperação. Cabe aos docentes, supervisionados pela
Coordenação, definir os horários, períodos e atividades, bem como divulgá-los aos alunos.
Obrigatoriamente deverão ser oferecidas e registradas pelos docentes oportunidades de
recuperação aos alunos que obtiverem nota inferior a 50 (cinqüenta) em cada avaliação,
no respectivo componente curricular. Entretanto, observadas as disponibilidades da escola
e dos docentes, o processo deve ser estendido a todo aluno, independentemente da nota
que tenha obtido, desde que o mesmo manifeste ao docente, verbalmente, o interesse de
se submeter à nova avaliação com o intuito de melhorar sua nota.
Após a recuperação o aluno será novamente avaliado, obtendo nova nota que substituirá a
anterior para todos os efeitos. No entanto, para fins de registro, ambas deverão ser
mantidas nos respectivos registros escolares, de acordo com as normas vigentes.

COMPENSAÇÃO DE AUSÊNCIAS

A compensação de ausências ocorrerá, preferencialmente, em períodos específicos do
semestre letivo, apontados no Calendário Escolar. Situações diferenciadas poderão
ocorrer, independentemente dos períodos citados, desde que haja disponibilidade do
docente, sendo desenvolvidas sob supervisão e orientação da Coordenação.
Prioritariamente devem participar do processo de compensação de ausências os alunos,
definidos pelos docentes, que apresentem quantidade de faltas que represente risco de
retenção ao final do período letivo ou de acordo com a legislação vigente (CE-059/06).
Para esses casos, sob acompanhamento e orientação da Coordenação, os docentes
estabelecerão calendário, indicando as datas e horários em que serão realizadas as
compensações de ausências. Este documento deverá contemplar a situação de cada
aluno e ser assinado por ele e por seus responsáveis (se aluno menor), como evidência de
ciência inequívoca dos mesmos.
Por política da Escola, a oportunidade de compensação de ausências deve, sempre que
possível, ser oferecida, também, aos demais alunos que manifestem interesse em dela
participar e que tenham apresentado faltas eventuais.
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Durante o período de compensação de ausências serão desenvolvidas atividades
preparadas pelos respectivos docentes, sob o acompanhamento de funcionário preparado
para tal, designado, orientado e acompanhado pela Coordenação.
O não comparecimento do aluno ou o não cumprimento do estabelecido acarretará na
confirmação das ausências anteriormente assinaladas nos registros escolares.
Tanto as faltas quanto os comparecimentos para compensação de ausências deverão ser
anotados nos respectivos documentos de controle de freqüência, descontando-se, quando
da apuração do total de faltas apresentadas pelo aluno e que serão registradas no sistema
de escrituração escolar, aquelas que foram efetivamente compensadas.

ATRASOS

Visando garantir a efetiva participação do aluno em todas as atividades escolares, não
será permitida a entrada de alunos atrasada, salvo com a devida autorização da
Coordenação.
A sistemática de controle está definida em documento interno da escola e devidamente
divulgada aos alunos.

PROMOÇÃO OU CONCLUSÃO DE ESTUDOS

Para efeito de transcrição nos registros escolares, a avaliação do aproveitamento dos
alunos em cada componente curricular será sintetizada em uma única nota final atribuída
pelo docente ao término de cada período letivo.
Essa nota final, atribuída inteiramente sob a responsabilidade do docente, deverá
expressar o resultado alcançado pelos alunos no conjunto das avaliações efetuadas e
previstas no planejamento de ensino.
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A promoção do aluno em curso desenvolvido por termos, ou a conclusão de estudos,
levará em consideração seu aproveitamento e assiduidade.
Será considerado promovido ou concluinte, conforme o caso, o aluno que obtiver, ao final
de cada período letivo, Nota Final igual ou superior a 50 (cinqüenta) numa escala de 0 a
100 e freqüência igual ou superior a 75% das aulas dadas, em cada componente
curricular. Lembrando que atestados e/ou declarações não abonam faltas.
Em Prática de Operações serão avaliadas e registradas todas as tarefas executadas pelos
alunos, sintetizadas em uma única nota final ao término de cada período letivo. Será
considerado aprovado, para conclusão do curso, o aluno que realizar todas as operações
previstas na respectiva Série Metódica Ocupacional e nota média igual ou superior a 50
(cinquenta).

CONSELHO DE CLASSE

O Conselho de Classe será composto pelo Diretor, Coordenador de Atividades
Pedagógicas e Docentes da turma em questão.
O Conselho de Classe reunir-se-á em épocas previstas no Calendário Escolar, ou
extraordinariamente quando solicitado por um de seus integrantes com os objetivos de:
a)

acompanhar, controlar e avaliar o processo ensino – aprendizagem;

b) analisar o desempenho da turma e propor ações necessárias ao bom andamento
dos estudos dos alunos;
c)

analisar os casos de compensação de ausências, promoção ou retenção de
alunos;

d) Deliberar casos em que os alunos tenham obtido notas, exclusivamente entre 46 e
49 como média de componentes curriculares.
Os registros das ocorrências disciplinares serão considerados elementos auxiliares para o
Conselho de Classe, não interferindo, na decisão final.

Z:\Proposta Pedagógica\Proposta Pedagógica - 2014-Rev 08.doc

31

PROPOSTA PEDAGÓGICA – revisão 08

RETENÇÃO

Esgotados todos os recursos disponibilizados, será considerado retido o aluno que obtiver,
ao final de cada período letivo, Nota Final inferior a 50 (cinqüenta), numa escala de 0 a
100, ou apresentar freqüência inferior a 75% das aulas dadas, no componente curricular

(8)

.

A retenção só se efetivará após análise criteriosa do Conselho de Classe.

APROVEITAMENTO DE ESTUDOS

De acordo com o previsto na legislação vigente poderá haver pedido de aproveitamento de
estudos realizados anteriormente, por candidatos habilitados à matrícula em cursos
oferecidos pela escola.
O pedido de aproveitamento de estudos somente será aceito para análise se efetuado pelo
interessado antes do inicio do período letivo.
Aceito o pedido, a Direção da Escola designa uma comissão para estudos e avaliação,
seguindo integralmente o recomendado no item 2.5 – Aproveitamento de Estudos – do
Manual de Supervisão Escolar.
Das decisões da comissão, homologadas pela Direção da Escola, sempre será dada
ciência ao interessado e efetuados os registros pertinentes, como definido na legislação e
norma vigente.

CERTIFICAÇÃO

Ao aluno que concluir estudos será conferido documento que comprove essa condição
como segue:
a) Certificado ao concluinte de Programas Pontuais e Treinamentos Industriais;

(8)

Artigo 32 do Regimento Comum das Unidades Escolares SENAI
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b) Certificado de exames supletivos a quem comprovar aprovação em todas as
disciplinas do ensino fundamental ou médio.
Os certificados serão registrados pelo órgão competente do Departamento Regional e
terão validade nacional.

AGENTES DO PROCESSO EDUCATIVO

Agentes do processo educativo são todos os profissionais que exercem atividades de
docência e oferecem suporte pedagógico direto, incluídas as atividades de direção,
coordenação, de administração escolar, apoio técnico ou de orientação, além dos
educandos, da família e representantes da comunidade junto à Unidade Escolar.
Os princípios de solidariedade, ética, pluralidade cultural, autonomia de gestão
participativa que embasam esta Proposta Pedagógica e que regem as relações entre os
agentes do processo educativo, estão contidos no Regimento Comum das Unidades
Escolares SENAI.
Para atender a esses princípios a Escola deverá:
a) propiciar clima de confiança e ética que promova o desenvolvimento interpessoal e
participativo, de todos os envolvidos no processo educativo;
b) oferecer diferentes oportunidades de capacitação profissional;
c) valorizar os profissionais, estimulando-os em suas iniciativas inovadoras;
d) dialogar com os que necessitam integrar-se a uma ação educacional coletiva e a um
trabalho de maior qualidade;
e) criar condições de capacitação contínua, de modo a manter seus profissionais
atualizados com as questões primordiais da educação, trabalho e cidadania;
f) articular, com as famílias e a comunidade, criando processos de integração com a
Escola;
g) promover ações educativas junto à comunidade, que enriqueçam o desenvolvimento
do educando e favoreçam a preservação da sua cidadania.
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Para o desenvolvimento efetivo destes princípios a Escola contará com:
a) orientações precisas da Instituição sobre filosofia, políticas e metas educacionais a
serem alcançadas;
b) respeito a sua singularidade no tocante à definição de metas, objetivos e estratégias
da Proposta Pedagógica;
c) profissionais comprometidos com o pleno desenvolvimento do educando e em
consonância com a Proposta Pedagógica da Escola e com a Proposta Educacional
da Instituição;
d) desenvolvimento de competências sociais, visando o comprometimento dos
educandos com o ensino-aprendizagem e a sua autocondução;
e) apoio da comunidade no desenvolvimento de suas ações;
f) recursos financeiros alocados pelo Departamento Regional e outros, de sua própria
receita e oriunda da prestação de serviços específicos.

FUNÇÕES DA DIREÇÃO

A Direção é a responsável pela definição, decisão, implementação e avaliação do
desenvolvimento das ações administrativas e pedagógicas da Escola, adequados às suas
finalidades e objetivos.

APOIO PEDAGÓGICO, TÉCNICO E ADMINISTRATIVO

Os apoios técnicos, pedagógicos e administrativos estarão centrados nos Coordenadores
de Atividades Técnicas e Pedagógicas da Unidade e o apoio administrativo, no
Coordenador de Administração Escolar.
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As funções de apoio compreendem:
a) apoio técnico e pedagógico – oferecem aos participantes do processo educativo o
suporte necessário ao desenvolvimento das competências requeridas na Proposta
Pedagógica;
b) apoio administrativo – coordena as ações inerentes à autenticidade e fidedignidade
da vida escolar dos educandos, bem como de todos os registros e documentos
referentes à Unidade Escolar.

MERCADO DE TRABALHO

O Centro de Formação Profissional de Rafard estará atento às mudanças no mercado de
trabalho, através de pesquisas e visitas realizadas junto às empresas dos municípios de
abrangência do seu atendimento, a saber: Rafard, Capivari e Mombuca.

REGIMENTO COMUM DAS UNIDADES ESCOLARES SENAI

Capítulo III
DIREITOS E DEVERES DO EDUCANDO

Seção I
Dos direitos e Deveres
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Artigo 54

Será garantido ao educando o livre acesso às informações necessárias à

sua educação, desenvolvimento como pessoa, elaboração do seu projeto educacional,
preparo para o exercício da cidadania e qualificação para o trabalho.
Artigo 55

São direitos do educando:

I.

receber ensino de qualidade;

II.

ser respeitado, por todos os agentes do processo educativo, na sua singularidade
pessoal e cultural;

III. ter acesso a níveis mais elevados de ensino;
IV. receber acompanhamento pedagógico sistematizado;
V. participar de atividades didático-pedagógicas que complementem sua aprendizagem;
VI. ter resguardados seus direitos de defesa em Conselhos de Classe e Escolar.
Artigo 56
I.

São deveres do educando:

respeitar as normas administrativas e pedagógicas inerentes aos cursos ou níveis de
ensino;

II.

empenhar-se na auto-educação e no aproveitamento de todos os recursos
disponíveis ao seu progresso intelectual e profissional;

III. comparecer pontualmente aos compromissos escolares;
IV. respeitar as diferenças individuais relacionadas com etnia, credos, opções políticas e
culturas diferenciadas;
V. participar de todas as atividades escolares que concorram para o aprimoramento da
sua formação profissional e educação para a cidadania;
VI. relacionar-se com respeito e cortesia com colegas, funcionários e demais agentes do
processo educativo;
VII. respeitar as normas disciplinares, de segurança e de prevenção de acidentes,
conforme as características do curso;
VIII. manter a Escola informada sobre aspectos que não possam ser negligenciados, com
relação à saúde e integridade física e mental;
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IX. manter a Escola informada sobre os motivos de eventuais ausências e mudanças
de residência e/ou local de trabalho;
X. zelar pelo patrimônio da Escola e pelo material que lhe for confiado, colaborando na
sua conservação e manutenção.

Seção II
Das Sanções

Artigo 57

O educando que infringir as normas disciplinares da Escola receberá

orientação e será passível de advertência verbal, escrita ou afastamento temporário, de
até três dias, de todas as atividades escolares.
§ 1º

As penas de advertência escrita e de afastamento temporário deverão ser

aplicadas pela direção da Escola, com a ciência dos pais ou responsáveis.
§ 2º

Casos de extrema gravidade serão passíveis de desligamento da Escola. A pena

de desligamento da Escola poderá ser aplicada depois de ouvida a comissão de docentes
especialmente designada pelo Diretor da Escola, para a apuração dos fatos, com a
anuência da autoridade competente.
Artigo 58

Toda e qualquer penalidade prevista neste Regimento somente poderá ser

aplicada se a decisão estiver fundamentada na legislação vigente, desde que
salvaguardados:
I. o direito a ampla defesa e recurso a órgãos superiores, quando for o caso;
II. assistência dos pais ou responsável, no caso do aluno com idade inferior a 18 anos.

Capítulo IV

DOS DIREITOS E DEVERES DO DOCENTE
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Artigo 59
I.

São direitos do docente:

apresentar sugestões para atualização técnica, científica e cultural, relativas ao seu
campo de atuação, inclusive aquisição de material e outros recursos que melhorem
a eficiência e eficácia dos processos de ensino e de aprendizagem;

II.

receber apoio técnico e pedagógico para orientar o educando quanto à elaboração
do projeto profissional e outras atividades da função de docente referencial;

III. ter asseguradas as condições adequadas ao trabalho;
IV. participar de programas de atualização, especialização e aperfeiçoamento
profissional continuado.
Artigo 60

São deveres do docente:

I.

participar da elaboração da Proposta Pedagógica;

II.

elaborar e cumprir plano de ensino segundo a Proposta Pedagógica da Escola;

III. zelar pela aprendizagem do educando;
IV. estabelecer estratégias de recuperação para o educando com rendimento
insuficiente;
V.

ministrar as aulas nos dias letivos e horários estabelecidos, além de participar dos
períodos dedicados ao planejamento, à avaliação e ao desenvolvimento
profissional;

VI. colaborar nas atividades de articulação da Escola com as famílias e a comunidade;

Capítulo V

DOS DIREITOS E DEVERES DA FAMÍLIA DO EDUCANDO

Artigo 61

São direitos da família do educando:
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I.

ter acesso às informações necessárias ao acompanhamento escolar e ao
desenvolvimento da aprendizagem do educando;

II.

participar de eventos, reuniões e assembléias que propiciem a busca de soluções
para os problemas ou necessidades da Escola e do educando;

III. participar do Conselho Escolar ou de instituições similares na forma do seu
estatuto;
IV. ser ouvida em seus interesses, expectativas e problemas que concorram para a
compreensão do desenvolvimento do educando.
Artigo 62
I.

São deveres da família do educando:

colaborar com a Escola nas ações educativas voltadas ao respeito às normas de
liberdade e convivência;

II.

comparecer à Escola e demais atos pedagógicos inerentes ao processo de
acompanhamento escolar do educando;

III. ajudar o educando na interpretação e cumprimento das normas escolares;
IV. manter o diálogo constante com a Unidade Escolar no tocante ao desenvolvimento
do educando.
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Controle de Revisões
VERSÃO

DATA

00

03/12/2003

01

10/11/2004

NATUREZA DA ALTERAÇÃO
Primeira emissão
-

Alteração do leiaute

-

Reestruturação e adaptação ao solicitado pela AUDI-E

02

26/01/2007

-

Atualização de dados e informações sobre a Unidade

03

27/07/2007

-

Revisão e correção de textos.

04

30/05/2012

-

Revisão e correção de textos e atualização de legislação

05

16/10/2012

Inclusão de novo CAI – Costureiro Industrial e inclusão de novos
funcionários (Instrutores de Práticas Profissionais Básica e
Intermediárias)

06

01/04/2013

-

Inclusão de novo funcionário (Oficial de Manutenção) e ambiente de
ensino (Sala 04, 05 e 06).

-

Inclusão de novo funcionário (Estagiário de Informática) e equipamentos
(torno e centro de usinagem CNCs).

-

Inclusão de novo funcionário (Orientador de Práticas Profissionais)

-

Inclusão de novos funcionários (Instrutores de Práticas Profissionais II,
Oficial de Manutenção e Assistente de Apoio Técnico)

-

Inclusão de novos ambientes de ensino (Laboratório de Eletrônica
Analógica, Laboratório de Eletrônica Digital, Laboratório de CAM e Oficina
de Eletricidade Predial.

07

08

14/02/2014

17/12/2014

-
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