
Resultado Geral: Etec Irmã Agostina - Capela do Socorro - 

São Paulo 

 

A ETEC Irmã Agostina apresentou como Resultado Geral no ano 2016 – ETEC 

80,1% a regional com 74,2% e CPS com 75,3%. Analisando a evolução ETEC nos 

últimos 3 anos temos: 2014 – obteve 81,7%; 2015 – obteve 72,2% e no ano 2016 – 

80,1%. 

 Parecer da Supervisão Regional 

 

 

Prezada Diretora e equipe. Estamos 

finalizando as atividades do 3º ano 

de Observatório Escolar na 

modalidade que se encontra 

atualmente. Ainda há muito o que 

se adequar para que todos os itens 

possam contemplar as demandas de 

nossas unidades que são tão 

diversas. Entretanto, podemos 

perceber acentuado avanço na 

qualidade das evidências 

produzidas ao longo do ano e da 

prática de seus registros, contribuindo assim, para uma considerável elevação nos 

índices finais de cada bloco analisado durante o processo. Gostaríamos de deixar 

registrado mais uma vez, as orientações quanto á ampla divulgação dos resultados 

alcançados pela unidade, a toda comunidade escolar e solicitar o empenho da equipe 

gestora para que com o passar do tempo, o processo possa contar com mais 

colaboradores tanto na autoavaliação quanto no momento da visita dos observadores. 

Quanto mais a comunidade escolar, interna e externa conhecer esse processo e dele 

participar, tão melhor serão as ações ao longo do ano, para a produção de registros de 

qualidade. As ações e a sistematização de seus registros, ajudam a elevar cada vez mais 

o padrão de qualidade que tanto almejamos para as nossas escolas 

 



Comunicação e Documentação escolar  

 

A ETEC Irmã Agostina apresentou como COMUNICAÇÃO E DOCUMENTAÇÃO 

ESCOLAR no ano 2016 – ETEC 98,7% a regional com 73,4% e CPS com 80,5%. 

Analisando a evolução ETEC nos últimos 3 anos temos: 2014 – obteve 79,9%; 2015 – 

obteve 83,9% e no ano 2016 – 98,7%. 

 

Parecer do Diretor 

A participação dos membros para a realização 

da auto avaliação realizada em um clima de 

aprendizado constante, a equipe participou 

efetivamente com destreza e agilidade. Está 

claro a melhoria nos registros das ações que a 

unidade escolar efetuou no ano 2015, mas é 

necessário a melhoria constante. 

Parecer do Observador 
A equipe estava presente no dia da visita de consenso e demonstrou estar envolvida no 

processo de auto avaliação. O Bloco de Comunicação e documentação pode ser 

avaliado pelos anexos e/ou in loco sem intercorrências. Recomendamos verificar as 

orientações que constam em algumas afirmações, visando o aprimoramento dos 

processos 

 

Convênios, Parcerias e Contratos 

A ETEC Irmã Agostina apresentou como CONVÊNIOS, PARCERIAS E 

CONTRATOS no ano 2016 – ETEC 72,4% a regional com 80,3% e CPS com 79,5%. 

Analisando a evolução ETEC nos últimos 3 anos temos: 2014 – obteve 98,1%; 2015 – 

obteve 51,5% e no ano 2016 – 72,4%. 

 

Parecer do Diretor 
No que tange a alimentação escolar, a unidade 

escolar está organizada, atende as exigências da 

vigilância sanitárias, mobiliário, espaço físico 

da despensa atende as normas do FDE e as 

necessidades do corpo discente. Em relação as 

parcerias precisamos melhorar as ações. Em 

relação a Associação de Pais e Mestre 

encontramos dificuldades de aproximar os 

membros nas atividades da U.E 

 

Parecer do Observador 
Parecer Bloco Convênios, Parcerias e Contratos 

Este bloco foi construído tendo como base aspectos legalistas no que diz respeito a 

fornecimento de merenda Escolar, cumprimento de cláusulas contratuais estabelecidas 

em convênios e parcerias e contratos e funcionamento da APM e Cantinas Escolares. 

A Etec Irmã Agostina apresentou quanto a: 

Programa de Alimentação Escolar: 



• A UE armazena e distribui merenda seca, o espaço para armazenar a merenda seca é 

adequado (A UE, começou a distribuir refeição pré-preparada no segundo semestre de 

2016); 

• Todos os alunos recebem merenda seca, a distribuição é feita de forma organizada; 

• A UE não possui refeitório, foi colocado mesas com cadeiras acopladas no pátio o que 

atende de forma satisfatória os alunos; 

Parcerias: 

• A UE possui algumas parcerias e está em busca de novas; 

• Apesar da UE acompanhar a evolução das parcerias, faz-se necessário a elaboração de 

um plano para cada uma delas; 

Convênios: 

A UE não possui convênios. 

Contratos: 

• São feitas avaliações dos serviços prestados pelas empresas terceirizadas (limpadora e 

vigilância) e da Cantina Escolar; 

• Quanto a documentação necessária para a solicitação dos pagamentos, vem sendo 

encaminhada dentro dos prazos e com todos documentos exigidos; 

• Não tem sido respeitado os prazos mínimos de antecedência para solicitar a renovação 

dos contratos/termos aditivos das terceirizadas. 

APM: 

• A APM da escola está constituída, porém não existe uma compreensão clara sobre os 

papéis de cada setor que compõe a instituição auxiliar (Assembleia Geral, Conselho 

Deliberativo, Diretoria Executiva e Conselho Fiscal), bem como a periodicidade mínima 

de reuniões de cada órgão; 

• O estatuto da APM precisa ser melhor estudado e praticado. 

Cantina: 

• A cantina escolar é administrada de forma indireta, tendo contrato devidamente 

firmado entre as partes; 

• A Cantina atende os alunos em todos os períodos de funcionamento da UE; 

• A maioria dos alimentos fornecidos pela cantina não atende a portaria conjunta 

COGSP/DSE de 23.03.2005;  

• As instalações chegam muito próximo aos padrões definidos pela FDE. 

 

Gestão de Pessoas 

 

GESTÃO DE PESSOAS no ano 2016 – ETEC 80,9% a regional com 74,1% e CPS 

com 72,7%. Analisando a evolução ETEC nos últimos 3 anos temos: 2014 – obteve 

65,8%; 2015 – obteve 25% e no ano 2016 – 80,9%. 

 

   

Parecer do Diretor 
Bloco gestão de pessoas - a unidade incentiva a participação dos seus colaboradores na 

realização de cursos internos e externos, precisa criar ações para identificar melhor as 

necessidades de treinamento dos profissionais que atuam na unidade. 

  

Parecer do Observador 
Parecer Bloco Recursos Humanos: 

Este bloco foi construído tendo como base 

os aspectos voltados aos recursos 



humanos quanto as capacitações dos profissionais que atuam nas Etecs, a integração dos 

mesmos ao iniciarem suas atividades, a satisfação dos alunos com as aulas, a qualidade 

no atendimento e o clima organizacional existente nas Unidades Escolares 

A Etec Irmã Agostina apresentou quanto a: 

Formação em Serviço e Desenvolvimento de competências Profissionais Docentes: 

• A UE divulga as capacitações ofertadas pelo CETEC-CAP aos docentes e equipe 

administrativa;  

• Realizam treinamentos e capacitações por iniciativa própria, e acabam por não 

registrar/documentar a realização destas; 

• A integração de novos professores, estagiários e funcionários administrativos está 

inserida no cotidiano da UE; 

• A UE realiza uma pesquisa junto aos discentes que apontam a satisfação e o 

aprendizado em sala de aula; 

• A UE não teve alunos com deficiência matriculados em 2015. 

Produtividade: 

• A UE realiza rodízio de tarefas entre funcionários administrativos de forma planejada; 

• O clima organizacional da UE é harmonioso, agradável e favorável ao 

desenvolvimento do trabalho. 

 

Saúde, Segurança e Meio Ambiente 

 

 

 SAÚDE, SEGURANÇA E MEIO AMBIENTE no ano 2016 – ETEC 52,1% a 

regional com 63,2% e CPS com 56,7%. Analisando a evolução ETEC nos últimos 3 

anos temos: 2014 – obteve 65,6%; 2015 – obteve 82,3% e no ano 2016 – 52,1%. 

 

  

Parecer do Diretor 
Em relação ao espaço de trabalho a unidade está bem organizada, identificada 

atendendo as normas vigentes da ABNT. As áreas de segurança em torno dos 

equipamentos contra incêndio estão desobstruídas, acessíveis e sinalizadas. No que 

tange a produtos controlados estão identificados e tem o acesso limitado. 

  

Parecer do Observador 
Na visita de consenso fui recebido pela diretora 

da unidade e pelo assistente técnico 

administrativo. O processo transcorreu muito 

bem, com a participação ativa dos membros da 

equipe preocupando-se em prestar as 

informações e disponibilizando as evidências 

solicitadas pelo observador.  



Durante a visita de consenso, os membros da equipe da UE foram orientados com 

relação ao registro de evidências, inclusive sugerindo exemplos, para utilizarem no 

Observatório do próximo ano. 

Recomendamos verificar as orientações que constam em algumas afirmações, visando a 

melhoria dos processos.  

A unidade conta com profissionais comprometidos e preparados para implementar as 

modificações necessárias, organizando as ações pertinentes, adequando as necessidades 

de uma infraestrutura ancorada nas legislações pertinentes e com bases na segurança, 

organização, limpeza e manutenção, de modo a oferecer ambientes propícios para o 

cumprimento dos objetivos e metas pertinentes ao processo de ensino e aprendizagem, 

atingindo o sucesso desejado. 

 

Tecnologia e Infraestrutura 

  

 TECNOLOGIA E INFRAESTRUTURA no ano 2016 – ETEC 89,2% a regional 

com 78,1% e CPS com 75,1%. Analisando a evolução ETEC nos últimos 3 anos temos: 

2014 – obteve 96,3%; 2015 – obteve 84,0% e no ano 2016 – 89,2%. 

 

  

Parecer do Diretor 
Na unidade escolar anualmente é feita uma análise dos espaços físicos e leiautes, 

atendendo a padronização do laboratório de currículos; oferecemos condições de 

acessibilidade e atendimento a pessoas com deficiência; a unidade é bem sinalizada, 

bem organizada e limpa (interna e externamente) 

  

Parecer do Observador 
Na visita de consenso fui recebido pela diretora da 

unidade e pelo assistente técnico administrativo. 

O processo transcorreu muito bem com a 

participação ativa dos membros da equipe 

preocupando-se em prestar as informações e 

disponibilizando as evidências solicitadas pelo 

observador. 

As evidências anexadas no site durante a auto 

avaliação da unidade foi satisfatório, fazendo com 

que a visita fosse mais produtiva. 

Durante a visita de consenso, os membros da 

equipe da UE foram orientados com relação ao registro de evidências, inclusive 

sugerindo exemplos, para utilizarem no Observatório do próximo ano.  

Verificou-se que há ações que não foram realizadas referente ao Plano de Ações 

elaborado pela UE em 2015 do Bloco de Tecnologia e Infraestrutura.  

A unidade conta com profissionais comprometidos e preparados para implementar as 

modificações necessárias, organizando as ações pertinentes, adequando as necessidades 

de uma infraestrutura ancorada nas legislações pertinentes e com bases na segurança, 

organização, limpeza e manutenção, de modo a oferecer ambientes propícios para o 

cumprimento dos objetivos e metas pertinentes ao processo de ensino e aprendizagem, 

atingindo o sucesso desejado. 



 

 

 

 

 

 

Pedagógico 

 

 PEDAGÓGICO no ano 2016 – ETEC 80,1% a regional com 73,1% e CPS com 

77,4%. Analisando a evolução ETEC nos últimos 

3 anos temos: 2014 – obteve 81,6%; 2015 – 

obteve 76,9% e no ano 2016 – 80,1%. 

  

Parecer do Diretor 
No pedagógico - é necessário melhorar os planos 

de trabalhos docentes para que sejam realizado de 

forma interdisciplinar e melhorar o planejamento 

do corpo docente e dos coordenadores; 

coordenador pedagógico sentiu dificuldade em 

orientar e capacitar o seu corpo de coordenadores; 

Os cursos ministrados no período noturno não 

querem participar das visitas técnicas e dos 

eventos, sendo somente o período matutino participando destes projetos. São realizadas 

foruns, palestras para tratar de bullying, preconceito, etc. 

  

Parecer do Observador 
A equipe estava presente no dia da visita de consenso e demonstrou estar envolvida no 

processo  de auto avaliação. O Bloco Pedagógico pode ser avaliado pelos anexos e/ou in 

loco sem intercorrências. Recomendamos verificar as orientações que constam em 

algumas afirmações, visando o aprimoramento dos processos. Destacamos a 

necessidade urgente de uma orientação por parte do CGD, à Bibliotecária sobre rotinas 

e atribuição do cargo,sendo que durante a visita orientou-se a diretora, profª Ana Lúcia 

Calaça, para solicitar o agendamento de uma visita de um especialista do CGD. 

 

 

 

 


