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INFORMAÇÕES AOS DOCENTES 
 

 
MISSÃO – ETEC Heliópolis 

 
Estimular, difundir e empregar o conhecimento tecnológico e acadêmico para a 
formação cidadã por meio de um ensino de qualidade que contribuirá para o 
progresso socioeconômico do educando e da comunidade em que está inserido, na 
perspectiva do desenvolvimento sustentável e da integração com demandas da 
sociedade e do setor produtivo. 
 

VISÃO – ETEC Heliópolis 
 

Proporcionar à comunidade escolar condições para o discernimento de seus 
direitos e deveres, educando-os de forma honesta, flexível e compatível com a 
formação profissional e intelectual. 
 
A Escola Técnica Heliópolis foi inaugurada no dia 28 de setembro de 2009. Hoje a 
ETEC  oferece o Ensino Médio, no período da manhã, e os seguintes cursos 
técnicos, no período noturno: Administração, Edificações, EJA-Edificações, 
Informática e Nutrição e Dietética; e no período integral: Ensino Técnico integrado 
ao médio em Informática e em Nutrição e Dietética. A ETEC Heliópolis conta com 
aproximadamente 1000 alunos, sessenta professores, 13 funcionários, dois 
estagiários, além dos vigias e funcionárias da limpeza.  
 
Apresentação da equipe da ETEC Heliópolis 
 
Diretor de Escola Técnica: Profª Soraya Kullerkupp Contro 

Diretor Administrativo: Profª Vania Ap. Profitte Capuzzo 

Diretor Acadêmico: Profª. Cinthia de Souza Paschoaleti 

Relações Institucionais – ATA: Profª.Ligia Maria de Abreu 

Coordenadora Pedagógica: Profª. Lucia Maria Branco 

Orientadora Educacional: Profª. Edilaine Cristina Morrone 

Coordenadores de Curso: 
 
 

Técnico em Administração: Profª Roberta  de O. Cabrera  

Técnico em  Edificações e EJA Edificações : Profª Valéria Santos 

Ensino Médio : Prof. Francisco  Fagner Araujo  Pinheiro 

Técnico em Informática: Profª Neide Silva Nascimento  
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Etim de Informática: Prof. Marcos Autílio O. Souza  

Técnico em Nutrição e Dietética: Profª Adriana Carnevalli R Ferrari  

Etim Nutrição e Dietética: Profª Lucia Maria Branco 

Prof. Responsável pelos laboratórios didáticos de informática: Marcos Autílio 
Oliveira de Souza. 
Em todos os setores da escola há o horário de trabalho desses profissionais. 
Informe-se. 
 
Auxiliar docente: 
 
Infomática:  Cheile Angelo  Dos Santos  
                    Mateus Gonçalves Costa 
 
Edificações: Michel Hitoshi Watanabe 
 
Biblioteca: 
Projeto Biblioteca Ativa: 
Profa. Isis de Oliveira Campos Estevo 
 
Almoxarife :  
Caio Fernando Bittencourt Borsato 
 
Equipe Administrativa: 
 
Diretoria Administrativa: 
 
Antonia Wagna Almeida Lima 
Maria Luzia Andreazzi 
 
Diretoria Acadêmica: 
Anajara Ferreira  de Oliveira  
Carolinie Souza Silva 
 
Em todos os setores da escola há o horário de trabalho desses profissionais. 
Informe-se. Esses horários encontram-se nos quadros de avisos ou ao lado do 
porta de entrada de cada sala. 
 
Do ingresso – docente 
 
O ingresso nas carreiras e nos empregos públicos permanentes se dá por concurso 
público de provas ou de provas e títulos (detalhes verificar instrução 04/2008 – 
URH). 
O docente deve ser portador de diploma de graduação em curso de nível superior, 
licenciatura pela ou equivalente, com habilitação específica na área da disciplina a 
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ser lecionada ou formação superior em área correspondente e complementação 
pedagógica nos termos da legislação vigente. 
No site do Centro Paula Souza há o “Catálogo de Requisitos”, para que o professor o 
consulte e verifique em quais cursos e componentes curriculares poderá lecionar. 
O regime dos empregos públicos permanentes será sempre na inicial da respectiva 
classe ou carreira. 
Observação: a contratação por processo seletivo é de caráter emergencial e não 
preenche empregos públicos, tendo tempo de vigência de no máximo dois anos, 
podendo ser rescindido a qualquer instante. 
 
Acúmulo de cargo 
 
A regra geral da acumulação remunerada de cargos, funções e empregos públicos é 
a sua proibição. A acumulação remunerada é uma exceção à regra geral. 
A acumulação remunerada será permitida para determinados cargos, funções e 
empregos públicos técnicos ou científicos e se houver compatibilidade de horários. 
Os horários serão compatíveis se houver possibilidade de exercício dos dois 
cargos, empregos ou funções em horários diversos desde que seja observado o 
seguinte: 

 O número regular de horas de trabalho de cada um. 
 Fique comprovada a viabilidade de acesso aos locais de trabalho por meios 

normais de transportes. 
 Os intervalos entre o término de um e o início do outro: uma hora, se for no 

mesmo município e duas horas em municípios diversos. 
 
Benefícios por tempo de serviço 
O servidor terá direito, a cada cinco anos de efetivo exercício, descontados os 
impedimentos legais, ao adicional por tempo de serviço, correspondente a 5% 
(cinco por cento) do salário. 
O CEETEPS fará a publicação no Diário Oficial e após a referida publicação será 
pago o benefício retroativo à sua data de concessão. 
 
Assinatura de ponto 
A frequência do servidor ao local de trabalho é verificada através da assinatura do 
ponto. O livro de ponto encontra-se na sala do “Diretor de Serviços”/Seção de 
Pessoal. 
A assinatura do livro de ponto deverá ser realizada diariamente, a cada período de 
trabalho do docente, em sua entrada. 
 A não assinatura do ponto acarreta em desconto na folha de pagamento. Em caso 
de assinatura indevida, o servidor deve dirigir-se ao Departamento Pessoal. 
 
Férias 
A época da concessão das férias será a que melhor atender aos interesses da 
administração (artigo 136 da CLT), no caso dos docentes as férias são usufruídas 
no mês de janeiro. No mês de julho há o período de recesso escolar. 
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O docente contratado no decorrer do ano goza férias proporcionais, uma vez que é 
contratado há menos de doze meses.   
Após o período de doze meses de vigência do contrato de trabalho, o servidor terá 
direito a férias, na seguinte proporção (artigo 130 da CLT): 
 

Número de dias de faltas Total de dias de 
férias 

De 0 a 5 30 
De 06 a 14 24 
De 15 a 23 18 
De 24 a 32 12 

 
13º salário 
O 13º salário é pago em 2 parcelas, sendo a primeira parcela paga até 30 de 
novembro e a segunda até 20 de dezembro. 
 
Faltas ao trabalho 
As faltas podem ser: 
- No decurso de nove dias corridos, as faltas verificadas por motivo de gala ou luto 
em consequência de falecimento de cônjuge, do pai ou mãe, ou de filho. 
- Até dois dias consecutivos, em caso de falecimento de irmão ou pessoa que, 
declarada em sua carteira de trabalho e previdência social, viva sob sua 
dependência econômica. 
- Um dia em cada doze meses de trabalho, em caso de doação voluntária de sangue 
devidamente comprovada. 
- No período de tempo em que tiver de cumprir as exigências do serviço militar. 
- Por motivo de doença devidamente atestado por órgão oficial (INSS/SUS). 
Tipos de faltas: 
1) falta injustificada: é aquela em que o docente não justifica à direção a razão de 
sua ausência ao trabalho ou quando os motivos alegados não justificam a sua 
ausência. A falta injustificada acarreta a perda do DSR da semana. 
2) falta justificada: é aquela em que o docente justifica à direção, por escrito, em 
formulário próprio, o motivo de sua ausência ao trabalho e o diretor defere ou não 
a justificativa. 
3) falta prevista em lei: são aquelas motivadas por luto, gala, doação de sangue, 
convocação do juiz, para atender às convocações do Centro Paula Souza ou por 
motivo de doença, devidamente atestada por órgão oficial (INSS/SUS). 
Licenças: 
- Auxílio doença: será devido a partir do décimo sexto dia seguinte ao afastamento 
do trabalho e será pago pelo INSS, devendo o servidor submeter-se à perícia 
média. Os primeiros quinze dias do afastamento serão pagos pelo Centro Paula 
Souza mediante entrega de atestado médico emitidos por órgão oficial.     
- Licença gestante/ salário maternidade: a servidora gestante tem direito a 120 
dias corridos. 
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- Licença paternidade: o servidor tem direito a cinco dias, contados a partir da data 
do nascimento da criança, devendo ser entregue o pedido da licença e a certidão de 
nascimento. 
 
INSS 
A responsabilidade da isenção ou do desconto do INSS é do próprio professor. O 
departamento pessoal recebe, por escrito, até o dia 04 de cada mês os valores para 
a proporcionalidade ou o comprovante no qual o outro empregador informa que o 
desconto é efetuado pelo teto. 
 
Reposição 
O docente que se ausentar de suas aulas deverá repô-las. Neste caso procure o 
coordenador de área para receber orientações sobre a reposição, prazo e 
preenchimento do formulário. 
O pagamento somente será realizado após a entrega do formulário preenchido e 
assinado pelo professor, coordenador e direção. 
O não recolhimento do INSS acarreta os seguintes problemas: 
- em caso de afastamento por licença média, o servidor não receberá o auxílio 
doença junto àquele órgão. 
- ocorrerão problemas quando da aposentadoria, pois faltarão contribuições. 
- ocorrerão problemas em caso de falecimento, relativos à pensão. 
 
Salário 
A remuneração dos professores será fixada pelo número de aulas semanais, na 
conformidade dos horários. O pagamento será realizado até o 5º (quinto) dia útil – 
incluindo-se o sábado – de cada mês. Em face das disposições do artigo 21 da lei 
complementar nº 1.044, de 13, publicada no DOE de 14/05/2008, o DSR já está 
sendo calculado e pago na base de 1/6 sobre 4,5 semanas, conforme fórmula do 
Enunciado 351. A Hora-Atividade passou a ser de 30% sobre o número de aulas. O 
servidor docente deverá acessar mensalmente o site da Prodesp, para obter o 
demonstrativo de pagamento que informará a data do crédito, o total de salário, 
descontos e o valor líquido a receber. 
 
 
 
Recadastramento anual 
 
Desde 2008 o governo do estado de São Paulo exige que todos os servidores e 
empregados públicos civis e militares da ativa da administração direta, 
autarquias, inclusive as de regime especial e fundações façam o 
recadastramento anual no mês de seu aniversário.  
 
O recadastramento também é obrigatório para funcionários civis e militares. 
O objetivo o recadastramento é manter os dados dos servidores atualizados para: 
- uniformizar cadastro; 
- realizar estudo atuarial anual; 
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- preparar cadastro de pessoas para unificação do sistema de gestão de recursos 
humanos do Estado; 
- traçar políticas de valorização e capacitação dos servidores e empregados 
públicos e implantar o banco de talentos; 
- estudar a realocação de servidores e empregados públicos para que haja melhor 
distribuição de recursos humanos no âmbito do Estado. 
Legislação: 
-Decreto nº 52.691/2008. 
- Resolução SGP nº 004/2008. 
- Comunicado D.O.E. de 03/06/2009 – Retificação da Resolução 

 
Endereço: http://recadastramentoanual.sp.gov.br 

 
 

Atualização da carteira de trabalho: 
 
É imprescindível manter a Carteira de Trabalho atualizada. Isto deve ser feito 
preferencialmente no mês de fevereiro de cada ano. Sempre que necessário 
encaminhá-la ao departamento pessoal. 
 
Classificação docente e atribuição de aula. 
 
No início de fevereiro e de julho, para os cursos técnicos, é feita a atribuição de 
aulas entre os docentes habilitados, de acordo com a legislação vigente na ocasião. 
Para tanto, os docentes são classificados, obedecendo aos critérios estabelecidos 
pelo Centro Paula Souza que levam em consideração entre outros, a assiduidade às 
aulas e às atividades convocadas pela Direção; pontualidade no cumprimento de 
seus deveres; titulação; participação em instituições auxiliares como APM, CIPA, 
etc.; bancas examinadoras; atualização através de cursos, congressos, palestras 
etc., referentes à disciplina ou área em que atua. A data base é até 31/10 de cada 
ano e os cursos considerados na contagem de ponto é apenas dos últimos cinco 
anos. 
A classificação é feita por intermédio de uma comissão constituída pelo Diretor da 
Unidade de Ensino. 
 
Vale-refeição 
 
Os servidores cujo salário bruto esteja dentro da faixa de 141 UFESP (R$1.200,00)  
(Unidades Fiscais do Estado de São Paulo) têm direito ao vale-refeição, sendo o 
benefício proporcional aos dias efetivamente trabalhados. 
O servidor receberá um cartão magnético que será recarregado mensalmente. 
 

ATENÇÃO PROFESSORES – Apresentação de parte do regimento comum às 
ETECs que aborda os direitos e deveres do corpo docente 

 
REGIMENTO COMUM DAS ETESC 
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CAPÍTULO II 
 

Do Corpo Docente 
 

Artigo 91 - Respeitada a legislação, serão fixadas, com relação aos professores, por 
meio de normas próprias do CEETEPS: 
I. as exigências de habilitação e qualificação; 
II. as formas de recrutamento, contratação e substituição; 
III. a carreira, a jornada de trabalho e o sistema de remuneração. 

 
Artigo 92 - São direitos dos membros do corpo docente: 
I. candidatar-se ou concorrer em eleições para representante em conselhos, 
comissões, bancas, instituições auxiliares, coordenação e direção de escola 
técnica, respeitadas as exigências legais; 
II. participar da elaboração do projeto político-pedagógico, do Plano Plurianual de 
Gestão da escola e do Plano Escolar; 
III. participar de atividades voltadas à pesquisa e extensão e à prestação de 
IV. participar de cursos de capacitação e atualização profissional na área de sua 
V. participar do replanejamento da escola; 
VI. reunir-se no espaço escolar, desde que sem prejuízo das atividades letivas, para 
tratar de assuntos do ensino ou da Instituição; 
VII. ser atendido em diferentes opções de horários de trabalho, respeitada  a 
organização da Etec e os direitos dos alunos; 
VIII. ser ouvido em seus pedidos e reclamações; 
IX. ter asseguradas condições de trabalho na Etec. 

 
Artigo 93 - São deveres dos membros do corpo docente: 
I. atender às orientações dos responsáveis pela Direção, pelos Serviços 
Administrativos, Acadêmicos e pela Coordenação de Curso, nos assuntos 
referentes à análise, planejamento, programação, avaliação, recuperação e 
outros de interesse do ensino; 
II. colaborar com as atividades de articulação da Etec com as famílias e a 
III. colaborar nos assuntos referentes à conduta e ao aproveitamento dos alunos; 
IV. comparecer às solenidades e reuniões de finalidade pedagógica ou 
administrativa, dos órgãos coletivos e das instituições auxiliares de que fizer 
V. cumprir os dias letivos e as horas-aula estabelecidas pela legislação e pela 
VI. elaborar e cumprir o plano de trabalho docente, segundo o projeto político-
pedagógico da Etec, o Plano de Curso e as orientações do CEETEPS; 
VII. estabelecer com alunos, colegas e servidores um clima favorável à ação 
educativa e em harmonia com as diretrizes gerais fixadas pela Etec; 
VIII. estabelecer estratégias de recuperação para alunos de menor rendimento e 
dar 
IX. informar os alunos, no início do período letivo, do plano de trabalho docente; 
X. manter em dia os assentamentos escolares e observar os prazos fixados para 



    
 

 

Estrada das Lágrimas, 2461 – São João Clímaco – São Paulo – SP 
CEP: 04232-000     Tel: (11)   2083 2727 

 

encaminhamento dos resultados parciais e finais; 
XI. participar dos períodos dedicados ao planejamento, à avaliação e ao 
desenvolvimento profissional; 
XII. preparar as aulas e material didático de apoio, bem como as atividades de 
XIII. zelar e conservar os materiais, as instalações e os equipamentos de trabalho 
que estão sob sua guarda ou utilização; 
XIV. zelar pela aprendizagem dos alunos. 

 
 
Artigo 94 - É vedado aos membros do corpo docente: 
I. aplicar penalidade aos alunos; 
II. apresentar condutas que comprometam o trabalho escolar; 
III. ausentar-se da escola em horários de trabalho sem comunicação prévia e/ou 
sem autorização da direção da unidade escolar; 
IV. causar constrangimento, humilhação, perseguição ou utilizar recursos que 
intimidem o aluno; 
V. dar aulas particulares remuneradas aos alunos da turma sob sua regência; 
VI. desrespeitar o aluno, quanto às suas convicções políticas, religiosas, às suas 
condições sociais e econômicas, à sua nacionalidade, às suas características 
étnicas, individuais e intelectuais; 
VII. durante as aulas, ocupar-se de assuntos ou utilizar materiais e equipamentos 
alheios ao processo de ensino aprendizagem; 
VIII. fumar em qualquer das dependências escolares; 
IX. retirar equipamentos e materiais da Etec sem autorização da Direção; 
X. servir-se das funções para fazer proselitismo e estimular nos alunos atitudes ou 
comportamentos atentatórios à moral e às normas disciplinares; 
XI. suspender as aulas, retardar o seu início ou dispensar os alunos antes do 
XII. utilizar equipamentos, materiais e dependências da Etec para uso particular. 
 
 
No site do Centro Paula Souza você encontrará o “Regimento Comum às 
ETECs na íntegra. www.cps.sp.gov.br/etec/regimento-comum/regimento-
comum-2013.pdf 
 

Orientações quanto ao preenchimento do diário da classe 
 

 De acordo com as instruções do Centro Paula Souza, anotar a frequência de 
todas as aulas ministrando, “PONTO” para os alunos presentes e “F” para 
os alunos ausentes; não deixar o espaço reservado ao registro da 
frequência em branco. 

 Anotar diariamente as atividades desenvolvidas de acordo com previsto no 
CRONOGRAMA DO PLANO DE TRABALHO DOCENTE”.  

 Registrar a recuperação contínua (exercícios, exercícios de revisão, revisão 
de conteúdo, correção/comentários). Especificar o(s) tema(s) abordado(s). 

 Manter atualizado todos os registros nos diários da classe. 
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 Não registrar feriado, pontos facultativos, etc, pois não são dias com aulas 
previstas e nem dadas; no campo destinado ao registro de atividades 
desenvolvidas. 

 Não rasurar o diário, principalmente com o uso de corretivo, ou 
rabiscando a falta colocada ou qualquer outra anotação efetuada. Estes 
procedimentos inadequados dificultam o trabalho da secretaria no 
lançamento das faltas dos alunos. Em caso de dúvida procure orientação, 
antes de preencher o diário. Não usar caneta vermelha. Preencher o 
diário com caneta azul. 

 Somente a secretaria pode marcar no diário se o aluno é dispensado, 
desistente, transferido ou se trancou matrícula, portanto o professor 
não está autorizado a tal procedimento. Em caso de dúvida procure 
orientação. 

 Fazer a chamada no dia da sua aula e atribuir as faltas para os alunos 
ausentes. 

 Ao registrar atividade, exercícios e avaliação escrever claramente qual 
o assunto tratado, para ficar claro o acompanhamento com o plano de 
vinte semanas. 

 Não se esquecer de registrar, no diário da classe, a data, o número de aulas 
dadas e as atividades e conteúdos desenvolvidos. 

 Em caso de qualquer dúvida procure orientação. O diário da classe é 
um documento, portanto não pode ser rasurado e nem deixar dúvidas 
quanto aos registros nele lançados. 

 No diário da classe encontra-se o histórico do desempenho do aluno para 
que sejam registradas as avaliações e as menções atribuídas.   

 
 

INSTRUÇÕES EM RELAÇÃO AO USO DOS LABORATÓRIOS DE INFORMÁTICA E 
DAS SALAS MULTIMÍDIA (datashow, computador, TV e DVD) 

 
          
    

Prezado(a) professor(a): leia com atenção 
 

           Utilização do Datashow:   Evite: 

  1-  reservá-lo com muita antecedência ou na véspera do uso. 

  2-  o mesmo professor(a) reservá-lo para todos os dias da semana ou sempre para 

o mesmo dia da semana, por exemplo: reservá-lo para ser usado todas as 

segundas-feiras. 

3- Caso não seja possível usá-lo na data marcada, cancele a sua reserva o mais 

rápido possível, para que outro professor possa usá-lo. 

4- Procure conversar e entrar em acordo, caso vários professores tenham a 

intenção de usá-los nos mesmos dias e horários. 
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5- Se alunos tiverem a necessidade de usar o datashow para a apresentação de 

seminário, o(a) professor(a) da turma deverá efetuar a reserva do mesmo e 

zelar pelo bom uso do aparelho, acompanhando seus alunos. Não permitir que 

o aluno manipule o equipamento sem a sua presença. 

6- Cuide de todos os equipamentos para que todos possam usufruir de todos os 

recursos que a escola oferece. 

7- Não peça para os alunos retirarem os diários de classe na sala da coordenação 

e não os deixe na sala de aula após o término da mesma. 

8- Nos períodos do intervalo, as salas de aula e os laboratórios serão trancados 

pelos vigias e somente serão abertos no início da aula. 

9- Em caso de dúvida procure orientação. 

10- Grata pela compreensão e cooperação. 

 
 
 
 
ATENÇÃO: AS SALAS DE AULAS 7 E 17 SÃO SALAS MUTIMÍDIA que poderão 
ser usadas para projeção, mediante agendamento. 

 
 

RESPONSABILIDADE PELAS SALAS E LABORATÓRIOS 
 

       O docente deve zelar pela limpeza, organização e preservação das salas de aula, 
laboratórios e pelos bens neles existentes, pois durante o uso das salas e dos 
equipamentos a responsabilidade é do professor. Não permita que o aluno 
consuma alimentos e bebidas no interior desses ambientes, bem como de sentar-se 
de forma inadequada nas cadeiras estofadas, colocando os pés sobre as mesmas ou 
locomovendo-se pelos laboratórios utilizando as cadeiras com rodas.  
       Atenção: o datashow deve ser usado para as apresentações de: filmes, Power 
Point, gravuras, fotos e apresentações com animação. Não utilizá-lo para a 
projeção de textos fixos. A escola dispõe de 8 retorprojetores que podem ser 
usados para esse fim. 
        Deixar o datashow ligado o menor tempo possível para evitar o 
superaquecimento que provoca a queima da lâmpada ou a interrupção do seu 
funcionamento. Espere o equipamento esfriar antes de desligá-lo. Cuidado: a 
lâmpada desse aparelho é muito cara, em torno de R$ 1.000,00. 
       Ao sair desses locais, desligar os ventiladores e os equipamentos neles 
existentes. Desligar a chave geral dos laboratórios de informática. As salas 
multimídias e os laboratórios devem ser trancados. Peça aos vigias a abertura e o 
fechamento dessas salas. 
       Não é permitida a permanência de alunos nos laboratórios e salas multimídias 
sem a presença do professor. 
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 A sala dos professores possui armários individuais para os professores. 

Cada armário tem duas chaves: uma é emprestada ao professor e a outra 
fica na escola com a ATA (Lígia Maria de Abreu). Se o professor sair da 
escola a chave deverá ser devolvida. 

 Há computadores com acesso à internet, para fins acadêmicos. 
 Leia sempre com atenção o quadro de avisos existentes nesse espaço físico, 

pois sempre há comunicados de seu interesse. 
 É um espaço físico restrito aos professores, funcionários e estagiários, não 

sendo permitida a permanência de alunos 
 Estão disponibilizados os planos de cursos oferecidos pela ETEC Heliópolis 

para consulta, PPG e outros documentos de interesse dos docentes. 
 Não acumule papel e outros sobre os armários. Descarte tudo o que estiver 

ultrapassado. 
 Conserve a sala limpa e organizada. 
 As salas de aula, laboratórios e salas multimídia são abertas e fechadas 

pelos vigias. Não entregue as chaves da Escola aos alunos e nem peça a eles 
para que as busquem em caso de seu esquecimento. 

 Assine o livro de frequência assim que chegar à escola. Este livro encontra-
se na sala do diretor de serviços.  

 Solicite com antecedência qualquer documentação escolar. 
 Em caso de visita técnica, participação em feiras e eventos ou qualquer 

outra atividade extra-classe converse com o coordenador de área para 
saber quais os procedimentos necessários e obrigatórios. Há um impresso, 
na sala dos coordenadores, de autorização de saída para os alunos menores 
de idade.  

 Quando houver qualquer atividade na escola aos sábados ou em outro 
horário diferente daquele das aulas, avise a direção para que seja 
providenciado o comunicado aos vigias, caso contrário não será permitida a 
entrada no prédio. Existe um formulário de comunicado de reposição de 
aulas aos sábados. O referido comunicado encontra-se na diretoria de 
serviços administrativos. 

 Há impressos específicos para a reposição de aulas que se encontram na 
sala dos coordenadores. Converse com o seu coordenador para saber como 
preenchê-los.  

 Respeitem as datas de entrega dos Planos de Trabalho Docente, dos 
Planos de Vinte Semanas, das Menções, Reclassificação, Progressão 
Parcial e de outros documentos à secretaria. Se todos cumprirem os 
prazos estabelecidos toda a comunidade escolar será beneficiada. 

 Todo o funcionário público deverá efetuar o recadastramento anual no mês 
de seu aniversário, no endereço: Endereço: 
http://recadastramentoanual.sp.gov.br.  A não realização do 
recadastramento anual implica na suspensão do pagamento. 

 É imprescindível a sua presença nas reuniões de planejamento, de 
coordenação de área e nos conselhos de classe. 

http://recadastramentoanual.sp.gov.br/
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 Solicite aos alunos que mantenham as salas limpas e organizadas e os 
equipamentos conservados. Peça aos discentes para que coloquem as mesas 
e as cadeiras em seus lugares após o término das aulas. 

 Respeite os horários de início e término das aulas: 
Manhã – 7h30min às 12h.             Intervalos: Manhã – 10h às 10h20min 

           Tarde – 13h30min às 17h (*)                            Tarde – 16h às16h20min                                                                                                                  
Noite – 18h35min às 22h45min                       Noite – 20h35min às 
20h50min 
(*) o horário de término das aulas no período vespertino, para os 
alunos dos ETIM’s é variável, durante a semana. 

 Leia sempre com atenção os informes presentes no diário de classe. 
 Em caso de falta ao trabalho informe com antecedência para que 

providências sejam tomadas a tempo. 
 Não coloque valores numéricos para convertê-los em menções, em 

qualquer documento de aluno e do professor: trabalhos, avaliações, e 
diários, ficha de desempenho do aluno e planilhas do conselho de 
classe. 

 Consulte o Regimento Comum das Escolas Estaduais do Centro Paula Souza 
e sempre que necessário solicite esclarecimentos. O endereço é: 
www.cpscetec.com.br 

 Os alunos devem ser submetidos, no mínimo, a dois instrumentos de 
avaliação durante o bimestre. Em caso de menção I, o aluno tem direito à 
recuperação da avaliação, que deverá ser realizada antes da entrega das 
menções à secretaria. 

 Arquive as avaliações com menção I até o final do período letivo, pois esta 
documentação é importante em caso de recurso. 

 Os instrumentos de avaliação deverão priorizar a observação de aspectos 
qualitativos da aprendizagem, de forma a garantir sua preponderância 
sobre os quantitativos. As sínteses de avaliação do rendimento do aluno, 
parciais ou finais, elaboradas pelo professor, serão expressas em menções 
correspondentes a conceitos com as seguintes definições operacionais: 

 
 
 
 
Menção -  Conceito Definição Operacional 
MB -  Excelente  -  o aluno obteve excelente desempenho no desenvolvimento das 
competências do componente curricular no período. 
B – Bom o aluno -  obteve bom desempenho no desenvolvimento das competências 
do componente curricular no período. 
R  - Regular -  o aluno obteve desempenho regular no desenvolvimento das 
competências do componente curricular no período. 
I – Insatisfatório – o aluno obteve desempenho insatisfatório no desenvolvimento 
das competências do componente curricular no período. 
Da promoção – Será considerado promovido no módulo ou série o aluno que 
tenha obtido rendimento suficiente ( R, no mínimo) em todos os componentes 

http://www.cpscetec.com.br/
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curriculares e freqüência mínima de 75% do total de horas de efetivo trabalho 
escolar, considerando o conjunto dos componentes curriculares. 
Da retenção – Será considerado retido na série ou módulo, quanto à freqüência, o 
aluno com assiduidade inferior a 75% no conjunto dos componentes curriculares. 
Será considerado retido na série ou módulo, após decisão do Conselho de Classe, 
quanto ao rendimento, o aluno que tenha obtido a menção I (insatisfatório): 

 em mais de três componentes curriculares: ou 
 em até três componentes curriculares e não tenha sido considerado apto 

pelo conselho de Classe a prosseguir estudos na série ou módulo 
subseqüente, ou 

 nas séries ou módulos finais em quaisquer componentes curriculares, 
incluídos os de série(s) ou módulo(s) anterior(es), cursados em regime de 
progressão parcial. 

Os alunos retidos têm direito à prova de Reclassificação que é aplicada no início 
do semestre seguinte. Para ser promovido o aluno precisa ter conceito R, B ou MB. 
Com menção I em até três componentes curriculares o aluno é promovido para o 
módulo seguinte em processo de Progressão Parcial. 
Em toda habilitação há uma comissão formada por professores e coordenador do 
curso para o acompanhamento do processo de Progressão Parcial (PP). Converse 
com o seu coordenador. 

 
Lígia Maria de Abreu – Assistente Técnico Administrativo I 

                                       Vania Aparecida Profitte-Diretora Administrativa 
2017 

 


