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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.
Esta Proposta norteará as ações desta Escola SENAI “Celso Charuri” – Unidade Rafard a
partir de 01 de março de 2019.
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I.

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).

II.

IDENTIFICAÇÃO DA UNIDADE ESCOLAR

A Escola SENAI "Celso Charuri" – Unidade Rafard, reconhecida pela Deliberação CEE Nº
01, de 03 de março de 1999, está situada à Avenida Dr. José Soares de Faria, nº 422,
Centro, Rafard – SP, CEP nº 13.370-000, inscrita no CNPJ sob o nº 03.774.819/0057-59,
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.

III. 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-deaçúcar.
A história de Rafard inicia-se com a instalação da Usina, antigo Engenho Central,
pertencente à Sociéte de Sucréries Brésilienes, segundo decreto assinado pelo Imperador
D. Pedro II.
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 1965 acontece a emancipação político-administrativa e o município recebe o nome de

Rafard. Rafard possui uma

(2)

população estimada de 8.979 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 internacional
e outros. Tudo dentro de um raio de 60 km.

(1)
(2)

Fonte: http://www.rafard.sp.gov.br em 04/05/2012
Fonte: http://www.rafard.sp.gov.br/index.php/conheca-rafard/geografia em 18/02/2019
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IV. A RAZÃO DA CRIAÇÃO DA ESCOLA
No local onde hoje está instalada a Escola SENAI “Celso Charuri” – Unidade Rafard,
funcionava a Sede da Associação Pró-vida – Instituto de Promoção de Estudos e Pesquisas.
Esta 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 uma
pesquisa para saber o que a comunidade de Rafard e região mais necessitavam e concluiu
que uma escola técnica seria a mais indicada.
Isto posto, a Pró-Vida, além de ceder ao SENAI-SP o espaço que detinha no Município de
Rafard-SP, construiu e doou para o SENAI o prédio da Escola, além das máquinas e
equipamentos para o seu funcionamento.

V. A PRESENÇA DO SENAI EM RAFARD
O SENAI-SP, através de um Convênio firmado com a Prefeitura Municipal de Rafard, a
Central Geral do Dízmo e a Associação Pró-Vida, possibilitou a instalação da Escola SENAI
“Celso Charuri” – Unidade Rafard, para atendimento direto às cidades de Capivari,
Mombuca, Rafard e, de forma indireta, às demais cidades da região. E esteve vinculada até
30 de junho de 1999 à Escola SENAI “Mário Dedini” de Piracicaba, passando na sequência
a ser vinculada à Escola SENAI Comendador “Santoro Mirone” de Indaiatuba. A partir de
01/03/2012 tornou-se uma Unidade autônoma do SENAI-SP.
Em 20 anos de atividades, a Unidade registrou mais de 19.500 concluintes em suas
programações de cursos, contribuindo, dessa forma, para o desenvolvimento industrial de
Rafard e Região.

VI. PATRONO DA ESCOLA SENAI – CELSO CHARURI
BIOGRAFIA (3)

Dr. Celso Charuri, nasceu em São Paulo em 11 de junho de 1940, era médico Cirurgião,
psicanalista, cientista e 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,
(3)

Biografia cedida pela Pró-vida
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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 seja fruto do homem, e, concluiu: um mundo melhor
somente se constrói com homens melhores. Assim, para preparar esses homens e
desenvolver suas capacidades latentes, muitas vezes até desconhecidas, ele criou a PróVida, onde, em seus 40 anos de existência, já passaram mais de 300 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, ou seja, 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 10.000 doações feitas a diferentes instituições
beneficentes do Brasil, assim como na Itália e na Argentina, cujos frutos surgiram com a
CENTRAL DEL DIEZIMO, 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:
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“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

VII. IDENTIFICAÇÃO

DAS

NECESSIDADES

LOCAIS

RELATIVAS

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.
As cidades de Rafard, Capivari e Mombuca estão passando por um processo de migração e
instalação de indústrias advindas de outras regiões.
Para uma instituição de educação profissional, as adaptações da sua oferta à evolução e à
demanda do seu ambiente implicam redefinir, de maneira permanente, as suas ações de
educação profissional e seus objetivos, repensar os seus conteúdos, precisar os objetivos
que eles concretizam, elaborar métodos e formas de organização que permitam levar em
conta os requerimentos da indústria e as necessidades individuais das pessoas que devem
ser formadas e, finalmente, ser capaz de praticar esses programas, métodos e
organizações.
Reconhecido pela sociedade em geral e pela indústria, o SENAI-SP oferece às indústrias 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 empenha todos os seus 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.

VIII. CARACTERIZAÇÃO DA UNIDADE ESCOLAR
1. INSTALAÇÕES ATUAIS
A Unidade está situada em um terreno de 10.228m2, tendo uma área construída de 1.900m2,
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destinada às instalações dos setores administrativos, salas de aula, laboratórios e oficinas.
A Unidade trabalha atualmente atuando nas seguintes áreas tecnológicas: Automação;
Eletroeletrônica; Gestão; Logística; Metalmecânica; Metalurgia; Segurança do Trabalho; e
Tecnologia da Informação.
Além disso, atua em rede e de forma integrada com outras Unidades do SENAI-SP,
atendendo às necessidades pontuais das indústrias nos mais variados cursos, mesmo para
aqueles que não são oferecidos localmente. Sendo assim, quando não é possível
desenvolver um programa com os recursos locais, o atendimento é feito por meio de
Escolas Móveis ou pelo deslocamento de alunos, de docentes especialistas das áreas
solicitadas de outras Unidades e, até mesmo, o direcionamento para que outras Unidades
prestem este atendimento.
Tem sido preocupação constante da Direção da Unidade atuar no sentido de modernizar os
equipamentos, instalações e tecnologias disponíveis, para atender aos clientes em suas
demandas.
Após estudos efetuados pela Equipe Escolar, estão sendo realizadas a modernização e
atualização do layout da Escola. Destaca-se a implantação de laboratórios mais modernos e
atualizados tecnologicamente, a readequação e atualização tecnológica das oficinas de
eletricidade predial e metalmecânica e a instalação de uma biblioteca, visando melhorar os
ambientes de ensino para atendimento às atividades escolares, às indústrias e a
comunidade da região.

IX. COMPOSIÇÃO DO QUADRO DE COLABORADORES DA UNIDADE
- 01 Diretor;
- 02 Gerentes Administrativos Financeiros;
- 01 Coordenador de Atividades Pedagógicas;
- 01 Coordenador de Relacionamento com as Indústrias – compartilhado com Escola SENAI
“Alvares Romi” – Santa Bárbara D´Oeste;
- 08 Instrutores de Formação Profissional;
- 01 Orientador de Práticas Profissionais;
- 01 Assistente de Apoio Técnico;
- 01 Analista de Qualidade de Vida – compartilhado com Escola SENAI “Alvares Romi” –
Santa Bárbara D´Oeste;
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- 01 Bibliotecário – compartilhado com Escola SENAI “Alvares Romi” – Santa Bárbara
D´Oeste;
- 01 Oficial de Manutenção;
- 03 Assistentes de Serviços Administrativos;
- 01 Recepcionista;
- 01 Estagiária de Administração;
- 08 Funcionários Terceirizados que atuam na limpeza, jardinagem, portaria e segurança
patrimonial da Unidade.

X. 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:

1. 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 os 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 quaisquer outros
ambientes por eles frequentados;
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 socioambiental,
comprometidos com a vida e o bem estar social.
Prestam assistência ao NPAADC, como colaboradores, todos os funcionários da Escola,
sendo que a organização e as atividades do NPAADC são definidas conforme instruções da
Unidade de Gestão Corporativa do SENAI-SP.
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2. AAPM – ASSOCIAÇÃO DE PAIS, MESTRES, ALUNOS E EX-ALUNOS
A AAPM está em fase de implantação na Escola e terá como objetivo apoiar a gestão da
Escola no alcance de suas metas e promover a integração Escola-Comunidade.

XI. INTEGRAÇÃO DAS ATIVIDADES EDUCACIONAIS COM AS INSTITUIÇÕES
AUXILIARES
A Escola desenvolve sob a forma de Temas Transversais os seguintes programas:
Educação Ambiental; Segurança no Trabalho; Propriedade Intelectual; Lógica de
Programação; Consumo Consciente de Energia; Tecnologia da Informação e Comunicação;
Fundamentos de Logística; Legislação Trabalhista; Empreendedorismo; e Finanças
Pessoais. Além disso, promove ações educativas por meio do NPAADC apresentando
palestras culturais e trabalhos extraclasse que envolvam, não somente os alunos e
funcionários, mas também seus familiares e a comunidade de modo geral.

XII. MODALIDADES DE CURSOS OFERECIDOS NA ESCOLA
1. CURSOS DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL – CAI
ASSISTENTE

TÉCNICO

DE

VENDAS,

ELETRICISTA

INDUSTRIAL,

MECÂNICO DE USINAGEM CONVENCIONAL

Os Cursos de Aprendizagem Industrial Assistente Técnico de Vendas, Eletricista Industrial e
Mecânico de Usinagem Convencional são gratuitos e destinados aos jovens que buscam
capacitação para o primeiro emprego e que já tenham concluído o Ensino Fundamental.
O participante dos Cursos Assistente Técnico de Vendas (800 horas de duração) e
Mecânico de Usinagem Convencional (800 horas de duração) deverá ter no primeiro dia de
aula, no mínimo, 14 anos de idade completos e, no máximo, idade que lhe permita concluir o
curso antes de completar 24 anos. Para o Curso Eletricista Industrial (800 horas de duração)
precisará ter no primeiro dia de aula, no mínimo, 17 anos de idade completos e, no máximo,
idade que lhe permita concluir o curso antes de completar 24 anos.
Todo o conteúdo programático, as competências técnicas, sociais e organizativas, bem
como as referidas atividades práticas(4) destes cursos são desenvolvidos nas instalações da
Escola e ao final, os alunos recebem Certificado de Aprendizagem Industrial, mediante o
(04) Os aprendizes podem ser solicitados a realizarem atividades práticas para complementação de estudos, mediante a formalização e cumprimento do Guia de
Aprendizagem referenciado no Decreto Federal 5.598/2.005.
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cumprimento de, no mínimo, 75% de frequência e nota média final igual ou superior a 50,
numa escala de zero a 100, observando os seguintes quadros de organização curriculares:
EDUCAÇÃO PROFISSIONAL DE NÍVEL BÁSICO – APRENDIZAGEM INDUSTRIAL
QUALIFICAÇÃO: ASSISTENTE TÉCNICO DE VENDAS

Legislação Vigente

COMPONENTES CURRICULARES

CARGA HORÁRIA
1º Sem

Fundamentos de Administração

80

Comunicação Empresarial

80

Introdução ao Sistema Contábil-Financeiro

80

2º Sem

3º Sem

Práticas de Logística
Administração de Recursos Humanos

80
04

76

Dinâmicas Comerciais

184

216

Prática Profissional (realizada na empresa entre 400h e 932h)
Total

800 horas

EDUCAÇÃO PROFISSIONAL DE NÍVEL BÁSICO – APRENDIZAGEM INDUSTRIAL
QUALIFICAÇÃO: ELETRICISTA INDUSTRIAL

Legislação Vigente

COMPONENTES CURRICULARES

CARGA HORÁRIA
O

O

1 Semestre

2 Semestre

Comunicação Oral e Escrita

40

36

Matemática Aplicada

40

Eletricidade

120

Instalações Elétricas Prediais

120

Desenho Técnico

80

Sistemas Eletrônicos Prediais

108

Máquinas Elétricas e Acionamentos

216

Segurança em Instalações e Serviços em Eletricidade – NR 10

40

Total

800 horas

EDUCAÇÃO PROFISSIONAL DE NÍVEL BÁSICO – APRENDIZAGEM INDUSTRIAL
QUALIFICAÇÃO: MECÂNICO DE USINAGEM CONVENCIONAL

Legislação Vigente

COMPONENTES CURRICULARES

CARGA HORÁRIA
O

O

1 Semestre

2 Semestre

Iniciação à Informática

40

40

Leitura e Interpretação de Desenho

40

40

Pneumática

40

Hidráulica

40

Tecnologia Mecânica

40

Eletricidade Básica

80

Prática Profissional

160

Total
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2. CURSOS DE FORMAÇÃO INICIAL E CONTINUADA – FIC
São cursos de curta duração destinados às pessoas com idade mínima a partir de 16 anos,
que queiram se qualificar em nível básico, em alguma ocupação no mercado de trabalho.
Além dos cursos de qualificação, a Escola SENAI “Celso Charuri” – Unidade Rafard, oferta
cursos de aperfeiçoamento e especialização profissional em nível básico.
As ofertas dos cursos de FIC são definidas com base nas necessidades das indústrias
instaladas na região de atendimento da Escola, que se encontra com infraestrutura montada
para atendimento local nas áreas de Automação, Eletroeletrônica, Gestão, Logística,
Metalmecânica, Metalurgia, Segurança no Trabalho e Tecnologia da Informação.

3. FORMAÇÃO SOB MEDIDA PARA AS INDÚSTRIAS
A Unidade presta atendimento às indústrias, inclusive com programas de formação sob
medida.

Estes programas são organizados especialmente para suprir as necessidades

específicas e pontuais das indústrias, podendo ser desenvolvidos tanto nas instalações da
Escola como “in company”.

XIII. PLANO DE DESENVOLVIMENTO DE PESSOAL – PDP

A Escola SENAI “Celso Charuri” – Unidade Rafard, executa anualmente o PDP, tomando
como diretrizes os procedimentos corporativos existentes.

XIV. 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”.

XV. MISSÃO DA ESCOLA SENAI “CELSO CHARURI” – UNIDADE RAFARD
“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”.
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XVI. OBJETIVOS DA UNIDADE ESCOLAR
A Escola SENAI “Celso Charuri” – Unidade Rafard, oferta cursos de qualificação,
aperfeiçoamento e especialização profissional em nível básico. Além destes cursos, através
de parcerias com os Núcleos de Serviços Tecnológicos do SENAI-SP, articula a prestação
de serviços de consultoria, assessoria e serviços laboratoriais às indústrias.
Outras atividades da Escola consistem na realização de workshops de temas relevantes e
atuais, de disseminação de informações e difusão de tecnologias.

XVII. A “QUALIDADE” NA ROTINA DA ESCOLA
É compromisso permanente de a Escola disponibilizar a todos os alunos, instalações e
equipamentos em condições de utilização e nas quantidades necessárias para o processo
de ensino e aprendizagem.
Atua fortemente, até o limite das suas disponibilidades, no sentido de garantir o
funcionamento dos instrumentos e equipamentos por meio de sistema continuado e
controlado de manutenções preventivas e corretivas, além de direcionar investimentos para
a modernização e atualização dos equipamentos existentes.
Além disso, também é compromisso da Escola garantir todo o esforço individual e coletivo
dos seus 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 a participação efetiva e responsável nas
atividades previstas.

XVIII. PRINCÍPIOS DA EDUCAÇÃO PROFISSIONAL
Os princípios que regem a Educação Profissional do Departamento Regional do SENAI-SP
e, por conseguinte, desta Escola, disposto no Regimento Comum das Unidades Escolares
SENAI, 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, gêneros e diferenças culturais.
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XIX. 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, ajustando o Modelo de Educação Profissional da
Instituição.
A Escola SENAI “Celso Charuri” – Unidade Rafard, norteará a sua programação de
Educação Profissional por meio de Cursos Presenciais e à Distância, todos em nível básico.

XX. OBJETIVOS DA EDUCAÇÃO PROFISSIONAL
O Regimento Comum das Unidades Escolares SENAI, estabelece como fins da Educação
Profissional:
1. Permitir a jovens e adultos a aquisição das condições de acesso ao trabalho;
2. 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;
3. Possibilitar, mediante exames, o aproveitamento de competências já adquiridas,
tanto em sistemas formais de ensino quanto no trabalho;
4. Formar cidadão produtivo, que possa contribuir para a melhoria da qualidade de vida
da população brasileira.

XXI. 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.
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XXII. CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO
A avaliação do processo de ensino e aprendizagem é contínua, sistematizada e efetuada de
acordo com critérios específicos e peculiaridades de cada componente curricular.
O perfil profissional definido nos planos de cursos ou o equivalente das fichas de produtos
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 as atividades descritas nos referidos documentos.
Como objetivo a ser perseguido, os docentes pautam as suas ações pedagógicas,
relacionadas à avaliação formativa.
O período de avaliação passará a corresponder a todo o período letivo em que o
componente curricular for desenvolvido. No período letivo deverão ser registradas, pelo
menos, duas notas parciais, decorrentes de aplicação de instrumentos de avaliação que,
recomenda-se, sejam diversificados.
As notas finais serão atribuídas em valores numéricos de 0 a 100 e concebidas pela média
aritmética das avaliações realizadas de cada componente curricular, com o intuito de retratar
o mais fielmente possível, o desempenho do aluno.
Caberá à Coordenação Pedagógica o acompanhamento dos critérios utilizados e sua
correta aplicação, analisando, tratando e registrando possíveis casos de discrepâncias.
As atividades previstas em cada disciplina serão definidas e descritas pelos docentes em
seus respectivos planejamentos e deverão ser apresentadas e discutidas previamente com
a Coordenação de Atividades Pedagógicas e, após, com os alunos no inicio do período
letivo.

XXIII. 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 10 (dez) dias corridos a
contar da data da divulgação das mesmas, conforme estabelecido no Calendário Escolar.
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XXIV. RECUPERAÇÃO (5)
A recuperação deverá ser um processo contínuo, imediato e concomitante ao processo de
aprendizagem e terá como objetivo principal garantir ao 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 aluno, que dele necessitar por
meio de atividades diversificadas;
b) periodicamente, em momentos definidos no Calendário Escolar.
A recuperação a que se refere o item b será efetuada com estratégias previamente definidos
pelos docentes, para atendimento especial aos alunos que necessitarem de estudos de
recuperação. Cabe aos docentes, supervisionados pela Coordenação de Atividades
Pedagógicas, 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 (cinquenta) 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, por escrito, o interesse de se
submeter à nova avaliação com o intuito de melhorar a 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.

XXV. 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 a supervisão e orientação da Coordenação Pedagógica.

(5)

De acordo com o artigo 31 do regimento Comum das Unidades Escolares SENAI
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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. Para esses casos,
sob o acompanhamento e orientação da Coordenação de Atividades Pedagógicas, 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 de idade), 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.
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 de Atividades
Pedagógicas.
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 frequência, 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.

XXVI. ATRASOS
Visando garantir a efetiva participação do aluno em todas as atividades escolares, não será
permitida a entrada atrasada de alunos, salvo com a devida autorização da Coordenação de
Atividades Pedagógicas.

XXVII. 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.

J:\Proposta Pedagógica\2019\Proposta Pedagógica - 2018-Rev 16_Minuta.doc

17

PROPOSTA PEDAGÓGICA – Revisão 16

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.
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 ou do Curso, Nota Final igual ou superior a 50 (cinquenta) numa escala
de 0 a 100 e frequência igual ou superior a 75% das aulas dadas, em cada componente
curricular, com exceção aos cursos que possuem regulamentações específicas.
Em Atividades de Práticas Profissionais serão avaliadas e registradas todas as tarefas
executadas pelos alunos, sintetizadas em uma única nota final ao término de cada período
letivo, através de média aritmética. Será considerado aprovado, para conclusão do curso, o
aluno que completar todas as operações previstas na respectiva Série Metódica
Ocupacional e nota média igual ou superior a 50 (cinquenta).

XXVIII. CONSELHO DE CLASSE
O Conselho de Classe será composto pelo Diretor, Coordenador de Atividades Pedagógicas
e Docentes da área e 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 e 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 inferiores a 50 (cinquenta)
como média de componentes curriculares.

Os registros das ocorrências disciplinares serão considerados elementos auxiliares para o
Conselho de Classe, não interferindo, na decisão final.
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XXIX. RETENÇÃO
Esgotados todos os recursos disponibilizados, será considerado retido o aluno que obtiver,
ao final de cada período letivo, Nota Final inferior a 50 (cinquenta), numa escala de 0 a 100
e ratificada pelo Conselho de Classe, ou apresentar frequência inferior a 75% das aulas
dadas, no componente curricular(6),

com exceção aos cursos que possuem

regulamentações específicas.
A retenção só se efetivará após análise criteriosa realizada pelo Conselho de Classe.

XXX. 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.
A Direção da Escola designará uma comissão especialmente formada para analisar e
avaliar o interessado. Sendo que das decisões desta comissão, homologadas pela Direção
da Escola, sempre será dada ciência ao interessado e efetuados os registros pertinentes,
como definido na legislação e norma vigente.

XXXI. CERTIFICAÇÃO
Ao aluno que concluir estudos será conferido documento que comprove essa condição
como segue:
a) Certificado ao concluinte dos Cursos de Aprendizagem Industrial e dos Treinamentos
Industriais padronizados e desenvolvidos de acordo com os referidos Planos de Curso
ou Fichas de Produto;
b) Os certificados serão registrados pelo órgão competente do Departamento Regional e
terão validade nacional.

(6)

Artigo 32 do Regimento Comum das Unidades Escolares SENAI
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XXXII.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 alunos, 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.
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 auto condução;
e) apoio da comunidade no desenvolvimento de suas ações;
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f) recursos financeiros alocados pelo Departamento Regional e outros, de sua própria
receita e oriunda da prestação de serviços específicos.

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

XXXIV. FUNÇÕES DOS APOIOS PEDAGÓGICO, TÉCNICO E ADMINISTRATIVO
Os apoios técnicos, pedagógicos e administrativos estarão centrados nos Coordenadores de
Atividades Pedagógicas e de Administração Escolar.
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 alunos, bem como de todos os registros e documentos referentes à
Unidade Escolar.

XXXV. MERCADO DE TRABALHO
A Escola SENAI “Celso Charuri” – Unidade Rafard está atenta às mudanças no mercado de
trabalho, através de pesquisas e visitas realizadas junto às indústrias dos municípios de
abrangência do seu atendimento, a saber: Rafard, Capivari e Mombuca.
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XXXVI. CONTROLE DE REVISÕES
VERSÃO

DATA

NATUREZA DA ALTERAÇÃO

00

03/12/2003

- Primeira emissão.

01

10/11/2004

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

06

01/04/2013

- Alteração do leiaute;
- Reestruturação e adaptação ao solicitado pela AUDI-E.

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

07

14/02/2014

(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).

08

17/12/2014

- Inclusão de novos ambientes de ensino (Laboratório de Eletrônica
Analógica, Laboratório de Eletrônica Digital, Laboratório de CAM e Oficina
de Eletricidade Predial).
- Exclusão de funcionários demitidos;

09

25/08/2015

- Reclassificação e atualização do nome da Unidade;
- Atualização dos novos ambientes de ensino da Unidade.
- Exclusão de funcionários demitidos;

10

02/12/2015

11

19/02/2016

12

12/09/2016

13

30/11/2016

14

31/10/2017

15

16/01/2018

- Atualização de dados.

16

18/02/2019

- Atualização de dados.

- Inclusão/atualização do novo Diretor da Unidade.
- Exclusão de funcionários demitidos;
- Inclusão e atualização de novos ambientes de ensino da Unidade.
- Adequação de informações de acordo com as orientações recebidas pela
Auditoria Educacional em 17/06/2016.
- Inclusão de novos cursos de aprendizagem industrial
- Atualização dos Cursos de Aprendizagem industrial e funcionários da
Unidade.
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DATA

VERSÃO
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