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INTRODUÇÃO 
 

O ato de ouvir exige humildade de quem ouve. E a humildade está nisso: saber, 
não com a cabeça mas com o coração, que é possível que o outro veja mundos 
que nós não vemos. Mas isso, admitir que o outro vê coisas que nós não 
vemos, implica reconhecer que somos meio cegos… Vemos pouco, vemos 
torto, vemos errado. 

(Rubem Alves) 
 

O Ceprocamp é uma entidade educacional sem fins lucrativos, criado em 2004, 

pelo Decreto nº 14.887 e mantida pela Fundação Municipal para Educação Comunitária 

– FUMEC, parte do Sistema Municipal de Educação de Campinas, que também é 

responsável pelo Programa de Alfabetização para Jovens, Adultos e Idosos - EJA I. 

Seguindo a vocação da Fundação, o Ceprocamp foi concebido para atender à demanda 

de jovens e adultos da Região Metropolitana de Campinas (RMC) por qualificação 

profissional, em níveis de ensino fundamental e médio. A instituição tem como princípio 

formar o educando para o exercício da cidadania, desenvolvendo e problematizando o 

conhecimento demandado pelo mundo do trabalho. Portanto, são objetivos desta 

instituição orientar o educando para as competências e habilidades necessárias à vida 

produtiva, bem como, estimular o compromisso com a preservação do meio ambiente e 

a transformação da sociedade. 

Este texto tem o objetivo de apresentar à comunidade escolar o “Projeto 

Pedagógico (2022-2025) – escola em movimento”, destacando princípios, concepções 

e práticas  educacionais que se articulam no contexto escolar do Ceprocamp e na rede 

de relações tecida pelos agentes educativos nos âmbitos pedagógico, político, sócio-

culturais. Conforme poderá ser observado pelo leitor, o respeito à diversidade, à 

inclusão, nas suas mais diferentes formas, representa um dos princípios fundamentais 

à construção da identidade da Instituição, buscando vir a ser cada vez mais inclusiva. 

Por isso, o consideramos um projeto inacabado, em movimento, como bem explicita 

Paulo Freire:
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A consciência do mundo e a consciência de si como ser inacabado 
necessariamente inscrevem o ser consciente de sua inconclusão num 
permanente movimento de busca. Na verdade, seria uma contradição se, 
inacabado e consciente do inacabamento, o ser humano não se inserisse em tal 
movimento. É neste sentido que, para mulheres e homens, estar no mundo 
necessariamente significa estar com o mundo e com os outros. Estar no mundo 
sem fazer história, sem por ela ser feito, sem fazer cultura, sem “tratar” sua 
própria presença no mundo, sem sonhar, sem cantar, sem musicar, sem pintar, 
sem cuidar da terra, das águas, sem usar as mãos, sem esculpir, sem filosofar, 
sem pontos de vista sobre o mundo, sem fazer ciência, ou teologia, sem 
assombro em face do mistério, sem aprender, sem ensinar, sem idéias de 
formação, sem politizar não é possível.(Freire, 1997, p.30) 
https://nepegeo.paginas.ufsc.br/files/2018/11/Pedagogia-da-Autonomia-Paulo-
Freire.pdf 

 

Neste pensamento de Freire o conceito de inclusão ganha novo significado, no 

sentido de que somos seres inacabados e nos humanizamos na relação com o mundo 

e com o outro. Nesta direção, compete à escola pública garantir meios que favoreçam 

aos educandos, não apenas o acesso à educação formal, mas, principalmente, 

possibilitar sua permanência. Por isso, consideramos fundamental para a construção de 

uma escola cada vez mais inclusiva, fortalecer o sistema de cotas sociais para o ingresso 

de estudantes, bem como, promover ações que favoreçam a maior participação de todos 

para que se sintam parte do projeto pedagógico, como sujeitos constituintes e 

constituidores de uma proposta educativa que potencialize o processo de transformação 

individual e social. 

Desta forma, o presente documento resulta do desafio de construir um Projeto 

Pedagógico em movimento, com diversos interlocutores e diferentes olhares para temas 

sensíveis ao processo educativo, em permanente discussão na escola. Para contemplar 

essa diversidade, foram organizados grupos de trabalho (GTs) em torno de três grandes 

temas que chamaremos eixos direcionadores: a) inclusão, acesso e permanência; b) 

formação para o trabalho e a cidadania; c) ressignificação do planejamento no 

Ceprocamp. Estes eixos foram constituídos a partir do movimento e da dinâmica da 

escola e, ao mesmo tempo, implicam e atuam neste contexto.   

https://nepegeo.paginas.ufsc.br/files/2018/11/Pedagogia-da-Autonomia-Paulo-Freire.pdf
https://nepegeo.paginas.ufsc.br/files/2018/11/Pedagogia-da-Autonomia-Paulo-Freire.pdf
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Este Projeto tem validade quadrienal além dos adendos que, anualmente, 

atualizam os dados gerais da escola, os planos de trabalho das áreas e as metas 

definidas pela gestão e a comunidade escolar. Está referenciado em parâmetros legais, 

políticos e pedagógicos, que fundamentam a educação básica e profissional e a gestão 

democrática nas escolas. Dentre os quais destacam-se: a Lei das Diretrizes e Bases da 

Educação Nacional – LDBN - 9394/96; a Resolução CNE/CEB nº 6, de 20 de setembro 

de 2012, que instituiu as Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Profissional 

Técnica de Nível Médio, para os alunos egressos cuja base curricular esteja entre 2013 

e 2020, e a partir de 2021, o fundamento será a Resolução CNE/CP nº 01, de 05 de 

janeiro de 2021, e do Decreto nº 5.154, de 23 de julho de 2004, que visam à Formação 

Inicial ou Continuada de Trabalhadores ou a Qualificação Profissional; Catálogo 

Nacional de Cursos Técnicos; o PME Plano Municipal de Educação e o Regimento da 

Mantenedora - Fundação Municipal para Educação Comunitária – Fumec e o Regimento 

Escolar do Ceprocamp. 

 Outra referência relevante para o Projeto Pedagógico do Ceprocamp, desde 

2014, é a reflexão sobre o desenvolvimento sustentável proposto pela “Agenda 2030” - 

Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNUD), ao Ministério da 

Educação – MEC, Ministério do Trabalho e Emprego – MTE, à Secretaria Estadual do 

Emprego e Relações do Trabalho e às diretrizes do Sistema Municipal de Ensino de 

Campinas. Citamos, a seguinte meta da Agenda 2030 – Objetivos do Desenvolvimento 

Sustentável - PNUD Objetivo 4 - Educação de Qualidade: Assegurar a educação 

inclusiva e equitativa de qualidade, e promover oportunidades de aprendizagem ao 

longo da vida para todos. 

Desde os anos 2000, houve iniciativas de promoção do acesso universal à 

educação primária para as crianças ao redor do mundo. Para além do foco na educação 

básica, todos os níveis de educação estão contemplados no objetivo de 

desenvolvimento sustentável. Nesta perspectiva, é fundamental a promoção da 
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educação inclusiva, igualitária e baseada nos princípios de direitos humanos e a 

promoção da capacitação e empoderamento dos indivíduos é o centro deste objetivo, 

que visa ampliar as oportunidades das pessoas mais vulneráveis no caminho do 

desenvolvimento. 

[...] Até 2030, assegurar a igualdade de acesso para todos os homens e mulheres 
à educação técnica, profissional e superior de qualidade, a preços acessíveis, 
incluindo universidades. 
4.3 Até 2030, aumentar substancialmente o número de jovens e adultos que 
tenham habilidades relevantes, inclusive competências técnicas e profissionais, 
para emprego, trabalho decente e empreendedorismo. 
4.4 Até 2030, eliminar as disparidades de gênero na educação e garantir 
a igualdade de acesso a todos os níveis de educação e formação profissional 
para os mais vulneráveis, incluindo as pessoas com deficiência, povos 
indígenas e as crianças em situação de vulnerabilidade. [...] 
Até 2030, garantir que todos os alunos adquiram conhecimentos e habilidades 
necessárias para promover o desenvolvimento sustentável, inclusive, entre 
outros, por meio da educação para o desenvolvimento sustentável e estilos de 
vida sustentáveis, direitos humanos, igualdade de gênero, promoção de uma 
cultura de paz e não violência, cidadania global, e valorização da diversidade 
cultural e da contribuição da cultura para o desenvolvimento sustentável (...)1. 
 

Para situar essas metas no atual contexto, é fundamental voltarmos nossos olhos, 

coletivamente, para os anos 2020 e 2021, posto que os efeitos da disseminação de um 

vírus, o Coronavírus (SARS-CoV-2), nos deixou a sensação de que o isolamento social 

nunca iria acabar. A pandemia que assolou o planeta trouxe riscos concretos de ameaça 

à vida, interrompeu nossos sonhos e desestabilizou verdades e crenças nos tornando 

vulneráveis e temerosos perante o presente e o futuro.  

Devido ao avanço da pandemia, em âmbito global, a Fumec promoveu mudanças e 

adaptações nas diretrizes educacionais para garantir a continuidade dos cursos de 

educação profissional no Ceprocamp. As atividades passaram a ser desenvolvidas na 

escola de forma remota. As aulas presenciais foram suspensas em março/2020, com base 

na Resolução SME/FUMEC nº 02, de 26/02/2020, que adequou o aplicativo Google Sala 

de Aula Institucional aos planos de ensino dos cursos dos Programas de Educação 

                                                
1 Extraído do site: http://www.agenda2030.org.br/ods/4/) 

http://www.agenda2030.org.br/ods/4/
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Profissional e de Educação de Jovens, Adultos e Idosos do Município de Campinas. Assim, 

nesse período, todos os alunos matriculados no Ceprocamp foram inseridos em salas de 

aula virtuais com o intuito de desenvolverem Atividades Emergenciais Pedagógicas 

mitigadoras (AP1), postadas por seus respectivos professores, semanalmente. 

Inicialmente, as AP1, realizadas na plataforma virtual, buscavam manter a interação 

professor-aluno e o vínculo dos alunos com a escola, embora as atividades emergenciais 

propostas fossem referenciadas nos planos de ensino de cada componente curricular. 

Sabíamos que esta seria uma experiência educativa completamente nova, que 

impactaria o Projeto Pedagógico (PP), os Programas e Planos de Ensino em andamento, 

embora alguns professores já utilizassem o ambiente virtual como uma alternativa didático-

pedagógica. Desta forma, era prioritário que todos os profissionais da educação envolvidos 

neste processo fossem estimulados a se capacitarem em seu tempo de formação, 

conforme descrito no Anexo VIII – Plano de Capacitação dos Profissionais Docentes do 

Ceprocamp. Programas e cursos oferecidos pela Fumec e/ou promovidos por outras 

instituições educacionais foram fundamentais para que os professores se familiarizassem 

com os recursos da tecnologia educacional, com o uso didático de novas e antigas 

metodologias e com a seleção de objetos digitais, adequados ao ambiente virtual de 

aprendizagem (AVA) e à proposta pedagógica da Instituição. 

A plataforma virtual se tornou, então, uma alternativa viável à relação da escola com 

os alunos, sem se caracterizar, no entanto, como ensino a distância (EAD), pois considera-

se que essa ferramenta não substitui as interações presenciais entre professores e alunos, 

condição fundamental à formação do sujeito no processo educativo que busca a “reflexão 

e ação do homem sobre o mundo para transformá-lo” (FREIRE, 2005, p. 42). 

 Nesse contexto, Universidades e Institutos de Pesquisa realizaram inúmeros 

estudos e análises que demonstram o impacto da pandemia na educação. Destacamos 

um documento publicado em conjunto entre a UNESCO e a CEPAL em agosto/2020, que 

analisou o período inicial da pandemia, do qual citamos o fragmento abaixo: 
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A interrupção do ciclo escolar significou uma oportunidade em matéria de 
adaptação e inovação dos sistemas de ensino, o que pode produzir enormes 
avanços, mas também pode implicar uma acentuação das disparidades educativas 
preexistentes na região entre estudantes de situação mais vulnerável e aqueles 
mais favorecidos quanto a resultados de aprendizagem e outros indicadores 
educativos, como a progressão e a permanência na escola, indica o documento2. 

 

 A vulnerabilidade socioeconômica dos nossos estudantes está entre os principais 

desafios à garantia do direito humano fundamental à educação associada ao 

desenvolvimento sustentável proposto pela Agenda 2030. A partir deste contexto 

pandêmico, a promoção do acesso de todos às plataformas digitais implicou no esforço 

coletivo para o diagnóstico e a implementação de políticas públicas voltadas à superação 

de dificuldades, considerando: a) as especificidades do processo ensino-aprendizagem no 

Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVA), que exigiu o replanejamento pedagógico e a 

utilização de linguagens e recursos completamente novos e, muitas vezes, desconhecidos; 

b) o impacto da pandemia do novo coronavírus (Covid19) na vida e no cotidiano dos 

estudantes, que foram afetados de diferentes formas, pelo aprofundamento da situação de 

desemprego, de perda da renda e de situações de violência no ambiente familiar. 

Assim, a flexibilização curricular dos conteúdos formais de aprendizagem foi uma 

das mais importantes diretrizes educacionais da SME/Fumec, em março/2020, para a 

manutenção do vínculo aluno-escola, em ano atípico, no qual foi instituído o semestre 

estendido como resposta à pandemia. Desta forma, com o objetivo de proteger a todos, 

professores, alunos e servidores, o Ceprocamp abriu apenas um processo seletivo para 

ingresso dos alunos, em 2020, de forma inédita. No ano seguinte, em setembro/2021, após 

a disponibilização de vacinas aos profissionais da educação, foi possível o retorno ao 

espaço físico escolar, ainda que parcial, exigindo o replanejamento pedagógico-

                                                
2 Extraído do site: https://www.cepal.org/pt-br/comunicados/cepal-unesco-publicam-documento-que-
analisa-os-desafios-pandemia-educacao-america-
latina#:~:text=A%20interrup%C3%A7%C3%A3o%20do%20ciclo%20escolar,vulner%C3%A1vel%20e%20a
queles%20mais%20favorecidos 
  



 

FUMEC / CEPROCAMP 

Centro de Educação Profissional de Campinas 

 
 

13 

 

FUMEC/CEPROCAMP 
Unid. “Prefeito Antônio da Costa Santos” - Avenida 20 de Novembro, 145 - Centro Campinas/SP  

 CEP 13013-140 / Fone: (19) 3731.3650 
13 

 
 

administrativo das atividades emergenciais até então desenvolvidas, e a ampliação do 

atendimento às necessidades dos estudantes com a introdução das atividades impressas. 

Foi um período crítico e de muitas incertezas, que trouxe a necessidade de 

mudanças no processo ensino-aprendizagem. No entanto, emergiu uma nova ferramenta 

educacional, a plataforma Google sala de aula, adotada pelo Ceprocamp, que permanece 

disponível aos docentes em 2022.  

Buscando contemplar esse contexto e a diversidade que representa o Ceprocamp, 

este documento está organizado em quatro capítulos. No primeiro, caracteriza a instituição, 

apresentando as unidades de ensino e sua importância para a Região Metropolitana de 

Campinas (RMC). No segundo, traz a identidade institucional, o perfil de professores e 

alunos e a estrutura dos tempos pedagógicos. No terceiro, os pressupostos teóricos e 

prática pedagógica que fundamentam o trabalho educativo do Ceprocamp, como escola 

em movimento. No quarto, o olhar da comunidade escolar e a construção das metas do 

PP. O texto se completa nos anexos, com os planos de trabalho das áreas e dados sobre 

a Instituição. 
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CAPÍTULO I - O CEPROCAMP: caracterização e importância para a 

região metropolitana de Campinas 

 

Campinas é a 14ª cidade mais populosa do Brasil, e a 3ª do estado de São Paulo, 

segundo dados divulgados pelo IBGE. A cidade tem 1.223.237 habitantes, de acordo com 

estimativa do instituto com base em dados de 03/2022. No estado, Campinas fica atrás 

somente da capital paulista e da cidade de Guarulhos, na Grande São Paulo. 

Já a Região Metropolitana de Campinas tem 3.342.707 habitantes, o que representa 

1,5% da população do País, que hoje é de 214 milhões, segundo o IBGE. Na RMC, a 

segunda maior cidade em população segue sendo Sumaré, com 289.875 habitantes, 

seguida por Indaiatuba, com 260.690 e Hortolândia, com 237.570 moradores. 

No dia 25 de junho de 2020, Campinas passou a ser considerada uma metrópole 

pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), devido ao elevado número de 

empresas e instituições públicas, além de ser um polo tecnológico e logístico relevante, 

uma vez que é cortada por rodovias importantes e pelo Aeroporto Internacional de 

Viracopos. Ademais, a região conta com a Universidade Estadual de Campinas (Unicamp), 

uma das principais universidades do País.  

No que diz respeito ao Índice de Desenvolvimento Humano Municipal (IDHM), a 

Região Metropolitana de Campinas (RMC) apresenta o segundo maior índice do Brasil 

(0,792), atrás somente da Região Metropolitana de São Paulo (0,794). Os dados citados 

foram apontados pela Agência Paulista de Promoção de Investimentos e Competitividade 

(InvestSP) e divulgados em 2015. 

O Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (CAGED), do Ministério do 

Trabalho – MTE, apontou para a criação de 1,1 mil empregos só na cidade de Campinas, 

durante o mês de Janeiro/2022. Só no setor de serviços, foram 1.777 vagas abertas nos 

municípios de abrangência do CIESP-Campinas, segundo projeções do CAGED. Por outro 
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lado, segundo o CAGED do MTE, houve decréscimo na criação de empregos com carteira 

assinada em 996 postos de trabalho. Vale ressaltar que, no âmbito nacional, as 

contratações mais significativas aconteceram também no setor de serviços3.  

O Centro de Apoio ao Trabalhador de Campinas – CPAT, no primeiro semestre de  

2021 informou, com base nos dados do Observatório do Trabalho em Campinas (2021), 

que houve um aumento em 42% no número de pessoas realocadas no mercado de 

trabalho em relação ao mesmo período de 2020. 

IDADE VAGAS PREENCHIDAS/REALOCADAS 

MENOS DE 18 1.070 

ENTRE 18 E 24 25.707 

ENTRE 25 E 39 44.763 

ENTRE 40 E 49 15.306 

ENTRE 50 E 59 5.625 

MAIS DE 60 1.014 

TEM ESCOLARIDADE NÍVEL DE ENSINO 

63,82% MÉDIO COMPLETO 

14,59% SUPERIOR 

Os setores que mais contrataram esses profissionais são os de serviços, comércio e construção civil, nessa 
respectiva ordem. 

Fonte:https://cpat.campinas.sp.gov.br/sites/cpat.campinas.sp.gov.br/files/observatorio_trabalho/boletim_obs
ervatorio_trabalho_campinas_agosto21_final_1.pdf 

 

                                                
3 Extraído do site: https://www.gov.br/trabalho-e-previdencia/pt-br/servicos/empregador/caged 
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Sobre os melhores setores da economia, foram criadas 1.226.026 vagas de 

emprego pelo setor de serviços no Brasil inteiro, no ano de 2021; 475.141 postos de 

trabalho foram criados no mesmo período pela indústria e, 663.808 vagas foram geradas 

em 2021 pela Administração Pública, Defesa e Seguridade Social. 

 

1.1 - Organização curricular do Ceprocamp 

Buscando contribuir com a atualização e a formação continuada dos trabalhadores 

no contexto da Região Metropolitana de Campinas, o Ceprocamp oferece cursos técnicos, 

em Nível Médio, e Cursos de Qualificação Profissional. Os conhecimentos desenvolvidos 

nos cursos técnicos estão organizados em módulos, descritos nos Planos de Curso e nas 

matrizes curriculares de cada curso/área. São referenciados no Catálogo Nacional de 

Cursos Técnicos (CNCT) e na Classificação Brasileira de Ocupações (CBO), que 

estabelecem os perfis profissionais, as bases tecnológicas e competências e habilidades 

gerais e específicas, de acordo com o eixo tecnológico. Possibilitam ao aluno percorrer 

diferentes itinerários formativos com certificação intermediária em cursos de qualificação 

profissional. De acordo com o Art. 45 do Regimento Escolar (2020), “a organização 

curricular, consubstanciada nos Planos de Curso, tem como ponto de partida a definição 

do perfil de conclusão do profissional, que estabelece a identidade de cada curso.” 

Atualmente, o Ceprocamp oferece formação profissional técnica nos seguintes eixos 

tecnológicos: Técnico em Administração, Técnico em Enfermagem, Técnico em 

Informática, Técnico em Logística, Técnico em Meio Ambiente, Técnico em Segurança do 

Trabalho. A carga horária varia de 1.200 a 2.400 h, com duração de 3 a 4 semestres. 

Os cursos de qualificação profissional proporcionam formação inicial e continuada 

de trabalhadores em cursos de 20 semanas. Desde 2021 o Ceprocamp oferece cursos 

com duração de 10 semanas com o objetivo de atender a um maior número de 

trabalhadores, formando duas turmas por semestre. Essas iniciativas buscam responder à 
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complexidade dos diferentes saberes e experiências que constituem o mundo do trabalho. 

Desta forma, os cursos de qualificação profissional apresentam variação na organização 

curricular, carga horária (de 40h até 400h) e duração (10 ou 20 semanas), e são 

constantemente revistos de acordo com a legislação vigente. A idade e a escolaridade 

exigidas também variam a depender do curso. Alguns cursos podem ser realizados por 

alunos ingressantes a partir de 15 anos de idade, enquanto que em outros (área da saúde 

e segurança do trabalho, por exemplo), é exigido a maioridade. A escolaridade mínima 

exigida vai do ensino fundamental I ao ensino médio completo.  

Os cursos atendem às diretrizes, regulamentações e Pareceres Nacionais, 

estaduais e municipais. Todos os cursos técnicos oferecem diploma aos concluintes e, no 

caso da qualificação profissional, é conferido certificado. Os cursos de Qualificação 

Profissional Almoxarife, Auxiliar Administrativo e Auxiliar de Laboratório de Química, 

possibilitam aos alunos concluintes, além do certificado, o ingresso no segundo módulo 

dos cursos Técnicos em Logística, Administração e Meio Ambiente, respectivamente. Os 

cursos de qualificação profissional são oferecidos em várias unidades descentralizadas na 

cidade de Campinas, apresentadas a seguir, atendendo às diferentes demandas da 

população. 

 

1.2  Missão, Visão, Valores do Ceprocamp 

Missão 

Promover cursos de educação profissional, formação cidadã e capacitação para o 

mundo do trabalho, para a população da Região Metropolitana de Campinas, tendo como 

prioridade apoiar a realização do projeto de vida das pessoas, promover a inclusão e a 

reinserção social e desenvolver oportunidades de profissionalização.  
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Visão 

Ser referência de instituição pública de educação profissional, voltada para a 

inclusão e a promoção social com qualidade, bem como para o desenvolvimento humano 

e o fortalecimento das políticas públicas para a educação profissional. 

      

   Valores 

● Ética 

● Transparência 

● Comprometimento 

● Valorização e Respeito às pessoas 

● Construção do Conhecimento 

● Educação Inclusiva 

● Melhoria Contínua 

● Inovação  

● Gestão Sustentável 

● Bom Uso do Dinheiro Público 

 

1.3 - Ceprocamp Centro e unidades descentralizadas 

Unidade Ceprocamp Centro 

A primeira unidade do Ceprocamp, Prefeito Antônio da Costa Santos, de 

responsabilidade da Fumec, foi instalada em um espaço restaurado na área central da 

cidade de Campinas, na antiga Estação Ferroviária. A escola representa uma peça 

importante no projeto de revitalização do centro de Campinas e, para a elaboração do 
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projeto, foi constituída uma equipe técnica (de professores, coordenadores, agentes 

administrativos e outros), para planejar a missão da escola e seu objetivo educacional. 

A grande meta do projeto da escola foi a de intervir e contribuir para o crescimento 

e melhoria da qualidade de vida da população de baixa renda do município e região, 

articulando processos de inserção no sistema de aprendizagem para que a população 

pudesse se aproximar do mundo da educação e do trabalho e, assim, garantir autonomia 

como profissional e cidadão. 

Desde sua fundação até hoje, o Ceprocamp tem como objetivo atender à demanda 

por educação profissional da população da RMC articulando-se à iniciativa privada, aos 

governos e às organizações não governamentais, como: Secretaria Municipal de 

Cidadania, Assistência e Inclusão Social, Secretaria de Trabalho e Renda, Ceasa, entre 

outras. Estas parcerias demonstram a responsabilidade social presente nos acordos de 

cooperação técnica com instituições que se co-responsabilizam com o desenvolvimento 

de pessoas e localidades.  

Ao longo dos anos, a escola foi modificando a oferta de cursos, ampliando suas 

unidades descentralizadas e a inserção da educação profissional em bairros e 

comunidades distantes, observando, continuamente, os perfis dos alunos e as demandas 

de formação e de trabalho em Campinas e na RMC. O objetivo é fortalecer a Instituição, 

enquanto referência em educação profissional pública, no atendimento e qualidade dos 

cursos oferecidos à comunidade.  

 

Unidade descentralizada “José Alves” 

Uma das mais antigas unidades do Ceprocamp, a unidade “José Alves”, está 

localizada na região Noroeste do município (a segunda mais populosa de Campinas), no 

bairro Cidade Satélite Íris, na Rua Prof. Mario Scolari, nº 91, às margens da Avenida John 
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Boyd Dunlop. A unidade instalou-se no local para atender as demandas da população da 

região. 

Recebeu este nome devido a uma homenagem a um líder da região do Campo 

Grande, em Campinas: José Alves, natural de Promissão-SP. Chegou em Campinas na 

década de 1980 e se instalou no Bairro Cidade Satélite Íris I, onde fundou a comunidade 

São Francisco de Assis e muitos outros templos da Igreja Católica no bairro e na região do 

Campo Grande. Fundou, também, o Conselho Popular do bairro com outras lideranças que 

se organizaram para trazer políticas públicas e melhorias para aquela região.  

Sua atuação foi significativa para a população da região como, por exemplo, a ideia 

de transformar a caixa d'água desativada da Sanasa em um espaço cultural, com várias 

atividades voltadas à população. Foi atuante em quase todos os segmentos da sociedade 

e acreditava muito na transformação, por meio da participação da população. 

José Alves faleceu em 01/01/2004 e, no seu sepultamento, no Cemitério Parque 

das Flores, dentre outras homenagens, a prefeita da época Izalene Tiene esteve presente 

e deu seu nome ao espaço onde funciona hoje o CRAS, o Ceprocamp e o Centro Cultural. 

 

Unidade descentralizada “Ouro Verde” 

No 2º semestre de 2021, foi inaugurada uma unidade Ceprocamp no Horto 

Shopping Ouro Verde, por meio de um Acordo de Cooperação Técnica com a 

Ceasa/Campinas, publicado no Diário Oficial do Município, DOM, em 10/02/2021, no intuito 

de atender as necessidades de formação profissional da população do distrito daquela 

região. Para facilitar o acesso dos alunos, a unidade é localizada ao lado do terminal de 

ônibus. 

Esta unidade foi idealizada como um polo tecnológico, dispondo de equipamentos 

de informática para a realização de cursos mais avançados, como Introdução a Jogos, 

Introdução à Robótica, Criação de Websites e Desenvolvimento de Aplicativos. 
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Outra grande inovação trazida pela unidade Ceprocamp “Ouro Verde”, foi a 

implementação dos Cursos de Qualificação Profissional com duração de 10 semanas, 

possibilitando a formação do aluno em menor tempo. 

 

Unidade Móvel da Fumec (carreta) 

 A carreta é a mais nova estratégia adotada pela Fumec/Ceprocamp para levar 

cursos de qualificação profissional e de Educação de Jovens e Adultos (EJA) aos bairros 

onde essas modalidades de ensino não estão disponíveis. A carreta se apresenta de forma 

semelhante a uma sala de aula com carteiras, lousa digital, wi-fi e ar condicionado. Além 

disso, cada aluno recebe um notebook para utilizar durante as aulas. Tem capacidade para 

abrigar até três salas e atender 38 alunos simultaneamente, e as vagas são preenchidas 

de acordo com a demanda. A unidade móvel teve início no bairro Campo Belo em março 

de 2022, oferecendo curso da modalidade de EJA Anos Iniciais e de Introdução à 

Tecnologia, permanecendo neste local por quatro meses. 

Além dessas regiões, a Fumec também mantém cursos de qualificação profissional 

nas seguintes unidades: Campo Grande e Cambará, que tiveram início em 2017 e estão 

passando por reforma, com reabertura prevista para o segundo semestre/2022 e para o 

primeiro semestre de 2023, respectivamente. 

 

1.4 - Descrição dos espaços educativos e cursos oferecidos em 2022 

Unidade “Prefeito Antônio da Costa Santos” - Centro 

A unidade Centro possui 15 salas de aulas, 05 laboratórios de informática, 01 

cozinha, 01 padaria industrial, 01 laboratório de química, 01 laboratório de enfermagem, 

01 laboratório de logística, 01 laboratório de manutenção e montagem de computador, 01 

laboratório de segurança do trabalho e 01 auditório com capacidade de 140 lugares, um 



 

FUMEC / CEPROCAMP 

Centro de Educação Profissional de Campinas 

 
 

22 

 

FUMEC/CEPROCAMP 
Unid. “Prefeito Antônio da Costa Santos” - Avenida 20 de Novembro, 145 - Centro Campinas/SP  

 CEP 13013-140 / Fone: (19) 3731.3650 
22 

 
 

pátio fechado, 01 biblioteca, 01 recepção e espaço para armazenamento e entrega do 

lanche.  

No primeiro semestre de 2022, foram oferecidos cursos das seguintes áreas 

técnicas: Logística, Informática, Administração, Segurança do Trabalho, Meio Ambiente e 

Enfermagem. E na área de Qualificação Profissional, os cursos são categorizados pela 

carga horária, dessa maneira o Ceprocamp unidade Prefeito Antônio da Costa Santos 

proporciona os cursos: 

 

Ceprocamp PREFEITO ANTONIO DA COSTA SANTOS 

QP AGENTE DE SEGURANÇA DO TRABALHO E HIGIENE OCUPACIONAL 

QP AGENTE DE CONTROLE DE ENDEMIAS 

QP ALMOXARIFE 

QP AUXILIAR DE DEPARTAMENTO PESSOAL E RECURSOS HUMANOS 

QP AUXILIAR FINANCEIRO 

QP AUXILIAR DE LABORATÓRIO DE QUÍMICA 

QP AUXILIAR DE LOGÍSTICA 

QP CUIDADOR DE PESSOAS 

QP DESENHO TÉCNICO/CAD 

QP INFORMÁTICA BÁSICA 

QP INGLÊS PARA ATENDIMENTO COMERCIAL 

QP INTRODUÇÃO A JOGOS E PHYTON 
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QP INTRODUÇÃO À ROBÓTICA 

QP MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES 

QP NOÇÕES DE DIREITO TRABALHISTA 

QP PORTEIRO-CONTROLADOR DE ACESSO 

QP PORTUGUÊS E MATEMÁTICA PARA CONCURSOS PÚBLICOS E 
ENEM 

QP PRÁTICAS DE RECRUTAMENTO E SELEÇÃO 

QP RECEPCIONISTA 

QP PADEIRO E CONFEITEIRO 

TÉCNICO EM ADMINISTRAÇÃO 

TÉCNICO EM ENFERMAGEM 

TÉCNICO EM INFORMÁTICA 

TÉCNICO EM LOGÍSTICA 

TÉCNICO EM MEIO AMBIENTE 

TÉCNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO 

 

     Unidade descentralizada “José Alves” - Satélite Íris  

A estrutura física desta unidade contempla 04 (quatro) salas, sendo 3 salas interna 

e 1 sala externa de aula, 01 (uma) sala multiuso, (cozinha/refeitório), (um) laboratório de 

informática, 01 (uma) dispensa, 01 (uma) sala de coordenação, 01 (uma) recepção e 01 

(um) salão social, utilizado em conjunto com o CRAS Satélite Íris e pela comunidade da 
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localidade. Também uma biblioteca está sendo construída na unidade. Os cursos da EJA 

também são ministrados nesta unidade. Os alunos recebem uniforme, lanche e squeeze.  

Os cursos oferecidos na unidade “José Alves” são: 

 

Ceprocamp JOSÉ ALVES 

QP INFORMÁTICA BÁSICA 

QP INGLÊS PARA ATENDIMENTO COMERCIAL 

QP PORTUGUÊS E MATEMÁTICA PARA CONCURSOS PÚBLICOS E ENEM 

QP AUXILIAR ADMINISTRATIVO 

QP CUIDADOR DE IDOSOS 

 

Unidade descentralizada “Ouro Verde” 

O Ceprocamp “Ouro Verde” possui 05 salas de aula, 01 secretaria, 01 sala para 

armazenamento dos equipamentos de informática e 01 cozinha. 

Os cursos oferecidos no 1º semestre de 2022 são: 

Ceprocamp Ceprocamp OURO VERDE 

QP ATENDIMENTO E VENDAS 

QP AUXILIAR LOGÍSTICA 

QP CRIAÇÃO DE WEBSITES 
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QP DESENVOLVIM DE APLICATIVOS 

QP INFORMÁTICA BÁSICA 

QP INTRODUÇÃO À ROBÓTICA 

QP OPERADOR DE CAIXA 

QP PORTEIRO-CONTROLADOR ACESSO 

QP PRÁT. RECRUTAM. E SELEÇÃO 

QP. CUIDADOR IDOSOS 

 

1.4.1 - Programas em parceria com Instituições Partícipes da Fumec 

Desde 2006, o Ceprocamp direciona suas ações para as regiões descentralizadas 

do município por meio de Instituições Partícipes, anteriormente denominadas Pólos 

Externos. 

Estas instituições facilitam o acesso da população local aos cursos de qualificação 

profissional oferecidos pela escola, evitando o deslocamento até à região central. Para 

isso, são firmados acordos de cooperação técnica, por meio dos quais as instituições 

buscam atender às demandas de seus públicos de interesse nos territórios. O Ceprocamp 

alinha-se a políticas de assistência social do município e integra-se aos Centros de 

Referência de Assistência Social – CRAS, para o reconhecimento da região e a busca 

ativa do aluno, ou seja, levar o serviço onde o cidadão se encontra, sem esperar que este 

tenha que recorrer ao poder público. Dessa forma, a escola contribui para o 

desenvolvimento local, impactando os territórios com oferta de educação de qualidade.  

Atualmente, o Ceprocamp oferece os cursos de qualificação profissional nas 

unidades FUMEC Descentralizada Campo Grande, FUMEC Descentralizada CASI, 
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Instituição Partícipe Vila União, Instituição Partícipe CIC Vida Nova, Instituição Partícipe 

São Marcos e Programa Parceiros da Cidade Mão Amiga.  

As unidades descentralizadas da FUMEC oferecem, além dos cursos de 

qualificação profissional, as turmas de EJA I (1º ao 5º ano do Ensino Fundamental) e, em 

parceria com a Rede Municipal de Ensino de Campinas, a EJA II (6º ao 9º ano). 

No 2º semestre de 2021, o Ceprocamp obteve novas parcerias, sendo elas, Centro 

de Referência da Juventude (Vila União), São Marcos/Paróquia e São Marcos/Céu, 

conseguindo, assim, atingir a comunidade local, oferecendo toda a estrutura necessária. 

Iniciou-se, no 1º semestre de 2022, com a unidade Móvel adquirida pela FUMEC, cursos 

oferecidos pelo Ceprocamp aos bairros de Campinas nos quais se encontra localizada a 

Fumec Descentralizada, Casi, com os cursos QP Prática de Escritório e Informática Básica. 

Os cursos oferecidos no primeiro semestre de 2022 são: 

 

     FUMEC DESCENTRALIZADA CAMPO GRANDE 

QP AUXILIAR DE ALMOXARIFADO 

QP AUXILIAR DE LOGÍSTICA 

QP COPEIRA 

QP INFORMÁTICA BÁSICA 

QP PORTEIRO-CONTROLADOR DE ACESSO 

     FUMEC DESCENTRALIZADA CASI 

QP INFORMÁTICA BÁSICA 

QP PRÁTICAS DE ESCRITÓRIO 
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     INSTITUIÇÃO PARTÍCIPE CIC VIDA NOVA 

QP AUXILIAR DE ALMOXARIFADO 

QP INFORMÁTICA BÁSICA 

QP PORTEIRO BÁSICO 

QP PRÁTICAS DE ESCRITÓRIO 

QP CUIDADOR DE IDOSOS 

    PROGRAMA PARCEIROS DA CIDADE - MÃO AMIGA 

QP JARDINAGEM/PAISAGISMO 

    INSTITUIÇÃO PARTÍCIPE SÃO MARCOS 

QP CUIDADOR DE PESSOAS 

QP INFORMÁTICA BÁSICA 

QP MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES 

QP PORTEIRO-CONTROLADOR DE ACESSO 

    INSTITUIÇÃO PARTÍCIPE VILA UNIÃO 

QP AUXILIAR DE HOTELARIA 

QP JARDINAGEM/PAISAGISMO 2 

QP PORTEIRO BÁSICO 

QP CUIDADOR DE IDOSOS 
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● Centro de Integração da Cidadania de Campinas “Doutor Fernando de Cássio 

Rodrigues”. CIC – Vida Nova (desde de 2017) 

Os Termos de Cooperação são renovados a cada 12 meses com objetivo para 

realização de curso qualificação profissional aos alunos Fumec/Ceprocamp nas 

dependências do Centro de Integração nos turnos manhã e tarde. 

 

● CEASA/ CAMPINAS Acordo de Cooperação Técnica (fevereiro de 2021) 

A abertura de espaços físicos pertencentes à CEASA/CAMPINAS, ou sob sua 

responsabilidade, tem o objetivo de instalar classes escolares, promover atividades de 

estágios não remunerados e demais atividades congêneres, em favor dos alunos da 

Fumec/Ceprocamp. 

Neste acordo, o Ceprocamp oferece cursos de qualificação profissional já existentes 

ou novos, para servidores, empregados, permissionários, funcionários de permissionários 

e carregadores da CEASA/CAMPINAS. Nesta parceria, o Ceprocamp oferece a formação 

em salas de aula das dependências Ceprocamp Centro, o uniforme, a camiseta, o Squeeze 

e lanches. 

 

● Rede Municipal de Proteção e Enfrentamento à Violência contra a Mulher - 

Rede Protetiva à Mulher. 

A Rede de Proteção à Mulher foi criada pelo Decreto nº 21.606, de 06 de agosto 

de 2021, no âmbito do Município de Campinas, para desenvolver políticas de apoio e 

proteção a mulheres e famílias vítimas de violência. A Fumec/Ceprocamp passou a 

integrar o grupo da Rede Protetiva, por meio da Portaria nº 97.438, publicada em 16 de 

maio de 2022. O grupo é formado por profissionais de diferentes setores e secretarias 

do Município. As reuniões com o grupo ocorrem mensalmente sob a coordenação da 
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Secretaria de Assistência Social, com o objetivo de alinhar várias ações da Rede e 

organizar e promover eventos e formações. O Serviço de Apoio Escolar - SAE, do 

Ceprocamp, está vinculado à Rede Protetiva para firmar parceria para o acolhimento 

das demandas da comunidade escolar. 

 

● Unidade São Marcos  

 A unidade do Ceprocamp no Jardim São Marcos “Thais Fernanda Ribeiro” encontra-

se instalada dentro do Centro de Artes e Esportes Unificados (CEU). Neste mesmo espaço, 

também, são desenvolvidas atividades promovidas pelas Secretarias de Cultura e 

Assistência Social, Pessoas com Deficiência e Direitos Humanos. A unidade foi inaugurada 

em dezembro de 2021, oferecendo 80 vagas para os cursos de qualificação profissional 

de Porteiro e Cuidador de Pessoas. A partir de 2022, também, estão sendo oferecidos 

cursos de EJA Anos Iniciais da Fumec, no período noturno. 

 

● Casa da Criança Paralítica 

O projeto, em parceria com esta instituição, ocorreu, a partir do segundo semestre 

de 2021, e faz parte do “Programa de metas 2021-2024 Dário Saadi”, que se insere na 

perspectiva de inclusão social de pessoas com deficiência. A parceria também se insere 

no Projeto Pedagógico do Ceprocamp, no que tange aos princípios de inclusão, acesso e 

permanência. Esta parceria visa oferecer formação em cursos de qualificação profissional 

aos jovens com mais de 15 anos de idade, egressos da Instituição e se estende, também, 

aos seus familiares. Os alunos são atendidos de acordo com os princípios da 

acessibilidade e inclusão no acesso às salas regulares de formação profissional, de forma 

que os auxiliem, especialmente, em situações cotidianas de trabalho. 
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1.5 - Programas de formação  

1.5.1 Programa EJA Profissões 

O Programa EJA Profissões encontra-se em fase de reformulação. A instituição tem 

enfrentado diversas dificuldades para a execução do Programa, desde o início de 2020, 

devido a pandemia do COVID-19, pois o ambiente virtual de aprendizagem (AVA) se tornou 

desafiador a professores e alunos, em processo de alfabetização. 

Trata-se de um Programa desenvolvido pela Fumec, em parceria com a Secretaria 

Municipal de Campinas, que alia as modalidades da EJA Anos Iniciais e Anos Finais do 

Ensino Fundamental ao oferecimento de cursos profissionalizantes a jovens e adultos. A 

educação proposta pela EJA não se enquadra numa política compensatória, assistencial 

e, sim, pautada no direito humano, no anseio pelo mundo do trabalho e seu crescimento e 

realização. Os alunos da EJA são pessoas com ricas vivências, crenças e valores já 

constituídos, com traços de vida, origens, idades, vivências profissionais, históricos 

escolares, ritmos de aprendizagem e estruturas de pensamentos diversos. 

Conforme Resolução SME/FUMEC nº 06/2012, de 19 de dezembro de 2012, o 

Programa EJA Profissões tem a finalidade de integrar a elevação da escolaridade do 

Ensino Fundamental da Educação de Jovens e Adultos – Anos Iniciais (1º ao 5º ano) e 

Anos Finais (6º ao 9º ano) – à formação profissional inicial do jovem e do adulto 

trabalhador. 

A estrutura curricular do Programa organiza-se na articulação entre Educação 

Básica e a Educação Profissional, tendo o trabalho, eixo central do processo educativo, e, 

tal como preconizado pelo referido ato normativo em seu art. 3º, imbrica-se com o exarado 

em seus respectivos Incisos: 

I. ao conjunto das relações sociais e conhecimentos dos sujeitos;  

II. aos saberes, interesses, a trajetória de vida e de qualificação profissional dos 

alunos trabalhadores; 
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III. à leitura crítica do mundo do trabalho. 

O corpo docente dos profissionais, responsáveis pela formação profissional, inicial 

e continuada, é responsabilidade da Fumec/Ceprocamp. 

Até 2019, a atuação pedagógica dos professores envolvidos no Programa EJA 

Profissões previa a docência compartilhada. Entende-se, por docência compartilhada, o 

trabalho pedagógico conjunto e articulado, entre os professores dos componentes 

curriculares do núcleo comum - Educação Básica/ Fumec/SME, e os professores dos 

componentes de formação profissional inicial e continuada, do Ceprocamp. 

A competência de Certificação dos cursos de Formação Profissional Inicial e 

Continuada é de responsabilidade do Ceprocamp. O Certificado de qualificação para os 

alunos da EJA Anos Iniciais (EJA I) é expedido ao término de cada semestre, de acordo 

com o número de palestras assistidas pelo aluno. 

Para EJA Anos Finais (EJA II), são emitidos certificados aos alunos do 4º termo, 

respeitando-se os eixos temáticos trabalhados no semestre. 

A estrutura do Programa EJA-Profissões é dividida em: EJA I e EJA II Profissões. 

 

1.5.2 EJA I Profissões 

Até 2019 foram desenvolvidas palestras com temáticas pertinentes aos eixos 

tecnológicos dos cursos oferecidos pelo Ceprocamp, no semestre, de Formação 

Profissional Inicial e Continuada de Trabalhadores, em conformidade com o disposto pela 

Resolução SME/FUMEC nº 06/2012, de 19 de dezembro de 2012, destinada aos alunos 

matriculados na EJA I Anos Iniciais (equivalente 1º ao 5º ano do Ensino Fundamental) da 

Fumec. 

O critério para escolha das turmas é de responsabilidade dos Diretores 

Educacionais das Regionais e da Coordenadoria – GPEJA da Fumec, juntamente com a 



 

FUMEC / CEPROCAMP 

Centro de Educação Profissional de Campinas 

 
 

32 

 

FUMEC/CEPROCAMP 
Unid. “Prefeito Antônio da Costa Santos” - Avenida 20 de Novembro, 145 - Centro Campinas/SP  

 CEP 13013-140 / Fone: (19) 3731.3650 
32 

 
 

comunidade escolar. No início de cada semestre letivo, é informado ao Ceprocamp a 

inclusão de cursos/turmas para atribuição. 

Cada Unidade Educacional da Fumec (UEF), composta por Classes 

Descentralizadas (DC), recebe um total de 05 a 06 palestras por semestre, ou seja, 

aproximadamente, 01 palestra ao mês, com carga horária de 3h/a. As aulas se 

desenvolvem nas UEFs, cujas DCs funcionam em espaços cedidos pela sociedade civil, 

em escolas da Rede Municipal e Estadual de Educação. 

 

1.5.3 EJA II Profissões 

O Programa oferece os cursos de Formação Profissional Inicial e Continuada de 

Trabalhadores aos alunos matriculados na EJA II/SME - Anos Finais (equivalente 6º ao 9º 

ano do Ensino Fundamental). 

 

1.5.4 Parceiros da Cidade Mão Amiga 

O Programa de Atenção à População em situação de Rua – “Parceiros da Cidade: 

Mão Amiga”, foi instituído pela Lei 15.137, de 05 de janeiro de 2016, no âmbito do 

Município de Campinas, com a parceria das Secretarias Municipais de Assistência 

Social e Segurança Alimentar, Educação, Cultura, Serviços Públicos, Saúde, Trabalho 

e Renda, sob a coordenação das Secretarias de Assistência Social e Segurança 

Alimentar e da Secretaria Municipal de Serviços Públicos. A Fumec/Ceprocamp participa 

deste Programa desde seu início, oferecendo o curso de Jardinagem e Paisagismo cuja 

primeira turma, em agosto de 2016, foi no Viveiro do Shangrilá. Em 2018, o curso passou 

a ser ministrado no espaço “Mão Amiga”, situado no Lago do Café. Em 2022, as aulas 

continuaram, com novas turmas, às terças e quintas-feiras, das 08h00 às 11h40, no 

formato de dois módulos. Atualmente, as aulas são ministradas na unidade centro do 

Ceprocamp, localizada na Rua Vinte de Novembro nº145 – Centro – Campinas. 
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CAPÍTULO II - IDENTIDADE INSTITUCIONAL DO CEPROCAMP  

 

Atuar, na modalidade da Educação Profissional da Educação Básica, requer, 

além do interesse e comprometimento da equipe escolar, alinhamentos precisos às 

Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Profissional. 

A educação profissional requer além do domínio operacional de um determinado 

fazer, a compreensão global do processo produtivo, com a apreensão do saber 

tecnológico, a valorização da cultura do trabalho e mobilização dos valores 

necessários à tomada de decisões. – (PARECER CNE/CEB Nº 11/2012 - 

Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Profissional de Nível 

Técnico)4. 

 

Esse Parecer trata das Diretrizes Curriculares para a Educação Profissional de 

Nível Técnico, e tem como premissas básicas as diretrizes que devem possibilitar a 

definição de metodologias de elaboração de currículos, a partir de competências 

profissionais gerais do técnico por área; assim, cada instituição deve poder construir seu 

currículo pleno de modo a atender às demandas do cidadão, do mundo do trabalho e 

da sociedade. Além disso, as diretrizes não devem se esgotar em si mesmas, mas 

conduzirão ao aprimoramento do processo de formação de técnicos de nível médio, 

assegurando sempre a construção de currículos que, atendendo a princípios 

norteadores, propiciem a inserção profissional desses técnicos no mundo do trabalho 

atual e futuro. 

Na década de 1970, a concepção de Ensino Técnico foi modificada em decorrência 

do ambiente de trabalho cada vez mais complexo que surgia em razão do 

                                                
4 Parecer revogado pela Resolução CNE/CEB Nº 06, de 20 de setembro de 2012, e esta última foi 
revogada pela Resolução CNE/CEB Nº 01, de 05 de janeiro de 2021. No entanto, a primeira, a despeito de 
ter sido revogada, temos alunos em cursos técnicos cujas matrizes são anteriores a 2021,  
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desenvolvimento industrial do País. Assim, a Lei 5.692, de 11 de agosto de 1971, teve, 

entre os objetivos, o de formar técnicos sob o regime de urgência. Há, então, neste 

período um expressivo aumento de matrículas nas Escolas Técnicas Federais e novos 

cursos foram implantados. 

A LDB 9.394/96, alterada pela Lei nº 11.741/2008, dispõe sobre a educação 

profissional num capítulo que define os sistemas de certificação profissional. De acordo 

com o art.39, § 2º e o art. 42, a Educação Profissional e Tecnológica abrange os cursos 

de: 

I - Formação inicial e continuada ou qualificação profissional; II - Educação 
Profissional Técnica de Nível Médio; 

III - Educação Profissional Tecnológica, de graduação e de pós-graduação. (...) 

Art. 42 As instituições de Educação Profissional e Tecnológica, além de seus 
cursos regulares, oferecerão cursos de formação inicial e continuada ou 
qualificação profissional para o trabalho, entre os quais estão incluídos os cursos 
especiais, abertos à comunidade, condicionando-se a matrícula à capacidade de 
aproveitamento dos educandos e não necessariamente aos correspondentes 
níveis de escolaridade. 

 

Tanto a Constituição Federal de 1988, quanto a LDB, a Lei Nº 9.394, de 20 de 

dezembro de 1996, e suas alterações, situam a educação profissional na confluência 

dos direitos do cidadão à educação e ao trabalho. A Constituição Federal, em seu art. 

227, destaca que o dever da família, da sociedade e do Estado é: “[...] assegurar à 

criança e ao adolescente, com absoluta prioridade, o direito à vida, à saúde, à 

alimentação, à educação, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao 

respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária.” 

A Lei de Diretrizes e Bases da Educação Profissional – LDB, a Lei nº 9.394/96, em 

seu art.12, Inciso I; art. 13, Inciso I e art. 14, Incisos I e II, estabelece orientação legal de 

confiar à escola a responsabilidade de elaborar, executar e avaliar seu projeto 

pedagógico. Ela define normas de gestão democrática do ensino público, na Educação 

Básica, de acordo com suas peculiaridades, constantes em seu art.14º: “I- participação 
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dos profissionais de educação na elaboração do projeto pedagógico da escola; II- 

participação das comunidades escolares e locais em conselhos escolares ou 

equivalentes.” 

A participação dos professores, alunos, especialistas e demais servidores, na 

elaboração deste Projeto Pedagógico é significativa para a construção da identidade 

desta escola, que passou por instabilidades em 2020 e 2021, motivadas pela Pandemia 

da COVID19 e mudanças da equipe gestora. Busca cultivar laços de confiança e 

responsabilidade com uma educação de qualidade e fortalecer a dimensão democrática 

na escola com os espaços e tempos coletivos da escola. 

 

2.1 - Perfil dos alunos e professores do Ceprocamp 

2.1.1 Perfil dos alunos  

O público do Ceprocamp é composto por moradores do município e da Região 

Metropolitana de Campinas (RMC). Dentre elas, as mais presentes são: Hortolândia, 

Sumaré, Monte Mor e Indaiatuba que procuram, em nossos cursos, uma maneira de 

impulsionar suas vidas por meio da qualificação e inserção no mundo do trabalho. Fonte 

Integre (Ima), 2022. 

Alguns destes alunos não frequentam a escola formal há anos e requerem uma 

proposta pedagógica consistente para sua formação. Boa parte é egressa da Educação 

de Jovens e Adultos - EJA, certificados pelo Exame Nacional Para Certificação de 

Competências de Jovens e Adultos (Encceja) ou, ainda, encaminhados pelo Instituto 

Nacional de Previdência Social (INSS), por estarem em processo de readaptação 

profissional, por motivo de saúde e como exigência para a manutenção do benefício 

previdenciário.  

A seguir, apresentamos o perfil dos alunos matriculados na escola no primeiro 

semestre de 2022, a partir de duas fontes. A primeira traz dados mais gerais, extraídos 
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do Sistema Integre, da Rede Municipal de Campinas, que armazena informações sobre 

os alunos matriculados no Ceprocamp e em escolas municipais. Na segunda fonte, os 

dados foram extraídos de uma pesquisa realizada pelo Núcleo Pedagógico, com o 

objetivo de conhecer a relação dos alunos com o Ceprocamp e o processo ensino-

aprendizagem desenvolvido na escola. 

Importante ressaltar que os dados apresentados a seguir foram coletados da 

resposta espontânea dos alunos matriculados no Ceprocamp, constantes do Sistema 

Integre, da Rede Municipal de Campinas. Os percentuais apontam a faixa etária, a etnia, 

a presença de pessoas com deficiências e o sexo, nos cursos de Técnicos (TEC) e de 

Qualificação Profissional (QP).  Os dados da pesquisa realizada no Ceprocamp serão 

comentados na sequência. 

O Gráfico 1, relativo à faixa etária dos estudantes do Ceprocamp, matriculados nos 

cursos Técnicos e de Qualificação Profissional, aponta uma percentagem aproximada 

entre as idades, com um pequeno aumento no caso dos mais jovens, com idade entre 15 

a 24 anos (32%).  

 

CURSOS TÉCNICOS E DE QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL 

GRÁFICO 1: Faixas Etárias - Geral 
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Fonte: Sistema INTEGRE – IMA, 2022.  

Analisando a amostra por tipo de curso (Gráficos 2 e 3), no caso dos Cursos 

Técnicos, o número de alunos é maior nas idades entre 35 a 44 anos (159 alunos) e nos 

cursos de Qualificação Profissional prevalece maior número entre os mais jovens, com 

idade entre 15 a 24 anos (660 alunos). Esse dado demonstra que os mais jovens estão 

procurando se profissionalizar em cursos de curta duração. 

GRÁFICO 2: Faixas Etárias - Cursos Técnicos 

32%

22%

21%

25%

FAIXA ETÁRIA - GERAL

15 a 24 anos 25 a 34 anos 35 a 44 anos acima de 45 anos
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Fonte: Sistema INTEGRE – IMA, 2022. 

 

 

 

GRÁFICO 3: Faixas Etárias - Cursos de Qualificação Profissional 

 

Fonte: Sistema INTEGRE – IMA, 2022. 
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Na análise geral dos cursos, em relação à etnia, o Gráfico 4 demonstra um 

predomínio das etnias branca e parda entre os estudantes que responderam 

espontaneamente à pesquisa no ato da matrícula, respectivamente, 38% e 34%. A etnia 

negra também foi bem representativa na resposta de 18% dos alunos. Outro dado que 

merece destaque é a porcentagem dos alunos que não informaram sua etnia (8%).  

 

GRÁFICO 4: Etnia - Geral 

 

Fonte: Sistema INTEGRE – IMA, 2022. 

Na interpretação dos gráficos 5 e 6, da pesquisa sobre etnia, por tipo de curso, não 

há alteração se comparado ao dado geral. Ou seja, as etnias branca e parda aparecem 

com números aproximados em ambos os Cursos Técnicos (207 e 197 alunos, 

respectivamente) e de Qualificação Profissional (738 e 656 alunos, respectivamente).  

 

 

 

 

 



 

FUMEC / CEPROCAMP 

Centro de Educação Profissional de Campinas 

 
 

40 

 

FUMEC/CEPROCAMP 
Unid. “Prefeito Antônio da Costa Santos” - Avenida 20 de Novembro, 145 - Centro Campinas/SP  

 CEP 13013-140 / Fone: (19) 3731.3650 
40 

 
 

GRÁFICO 5: Etnias - Cursos Técnicos 

 

Fonte: Sistema INTEGRE – IMA, 2022. 

 

GRÁFICO 6: Etnia: Cursos Qualificação Profissional 

   

  Fonte: Sistema INTEGRE – IMA, 2022. 

Alunos que ingressaram na cota de pessoas com deficiência (PCD), de modo 
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geral, no Ceprocamp, somam 1%, conforme o Gráfico de 7 a 9, totalizando 26 alunos no 

Curso Técnico e 25 alunos em cursos de Qualificação Profissional.  

 

GRÁFICO 7: Pessoas com deficiência – Geral 

 

Fonte: Sistema INTEGRE – IMA, 2022. 

Nos cursos de Qualificação Profissional, o total de alunos com deficiência soma 26 

no total (Gráfico 8) e, nos cursos de qualificação profissional, 25 alunos (Gráfico 9).  
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GRÁFICO 8: Pessoas com deficiência - Cursos Técnicos 

 

Fonte: Sistema INTEGRE – IMA, 2022. 

 

 

GRÁFICO 9: Pessoas com deficiência - Cursos de Qualificação Profissional 

 

Fonte: Sistema INTEGRE – IMA, 2022. 
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Estudantes que se declararam do sexo feminino representam a maioria no 

Ceprocamp (66%), conforme o Gráfico 10.  

 

GRÁFICO 10: Sexo - Geral 

 

Fonte: Sistema INTEGRE – IMA, 2022. 

Na análise por tipo de curso, as estudantes mulheres se mostraram a maioria, tanto 

nos Cursos Técnicos como nos de Qualificação Profissional. No primeiro caso, a diferença 

é de 379 para 195 alunos (Gráfico 11). No segundo caso, a diferença é de 1263 para 640 

alunos (Gráfico 12).  
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GRÁFICO 11: Sexo - Cursos Técnicos 

 

Fonte: Sistema INTEGRE – IMA, 2022. 

 

GRÁFICO 12: Sexo - Cursos Qualificação Profissional 

 

Fonte: Sistema INTEGRE – IMA, 2022. 
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2.1.2  Dados sobre inclusão, acesso e permanência na escola 

 

No início do ano letivo de 2022, o Núcleo Pedagógico do Ceprocamp elaborou uma 

pesquisa para os alunos, por meio do formulário Google Forms, que pudesse trazer 

subsídios para questões relativas ao perfil dos alunos e as questões de inclusão, acesso 

e permanência na escola. Aproximadamente, 284 alunos responderam questões sobre 

temas centrais e importantes para o desenvolvimento deste Projeto Pedagógico, tais como: 

onde e como o aluno obteve informações sobre a escola; se já estudou na escola e se faria 

outro curso; aspectos motivadores para sua permanência; sua experiência  no uso da 

ferramenta educacional Google sala de aula.  

Os gráficos da pesquisa, apresentados abaixo, demonstram que 70% dos alunos 

tomaram conhecimento dos cursos por meio das redes sociais ou indicação de amigos e 

familiares (Gráfico 13). Esses dados confirmam uma realidade presente no Ceprocamp, a 

permanência dos alunos na escola pode ser observada no Gráfico 14: 35% já realizou 

outro curso na instituição e, destes, 84% dão continuidade à sua formação nos diferentes 

cursos de qualificação profissional oferecidos pelo Ceprocamp (Gráfico 15).  

A quase totalidade dos alunos (98,2%) mencionou que faria outro curso no 

Ceprocamp, conforme o Gráfico 16, sendo este um indicador da qualidade de ensino e do 

ambiente acolhedor, um dos princípios da educação no Ceprocamp. Conforme o Gráfico 

17 pode-se apreender, ainda, que a experiência profissional dos alunos é construída em 

uma diversidade de 75 áreas diferentes de atuação, com destaque para Administração 

(15%), Comércio e Vendas (12%); Enfermagem (8,5%). No entanto, a maior parte dos 

estudantes do Ceprocamp, 70,4% declararam não estar exercendo atividade remunerada, 

na ocasião da pesquisa (Gráfico 18).  

Sobre os aspectos motivadores para a permanência dos alunos, na escola, foram 

apontados os aspectos considerados como indicadores da qualidade social do 

Ceprocamp: a qualidade de ensino ministrado pelos docentes; a gratuidade do ensino; a 
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localização da escola; a interação com os professores e a facilidade para conseguirem 

emprego (Gráfico 19).  

Sobre a plataforma digital, apenas uma terça parte dos alunos já tiveram experiência 

com essa ferramenta em outros cursos e o principal equipamento utilizado para esse fim 

foi o aparelho celular. O Wi-fi foi apontado como o meio mais utilizado para acessar as 

atividades (Gráficos 20, 21 e 22).  

Esses dados fornecem indicadores importantes para se refletir sobre a escola 

inclusiva e sobre o processo que vem sendo trilhado pela escola e pelos educadores. 

 

GRÁFICO 13 - Como os alunos conheceram o Ceprocamp 
Fonte: Sistema INTEGRE – IMA, 2022. 

 
Fonte: Ceprocamp, 2022. Link: https://docs.google.com/forms/d/1dAHtNNkCOkOpAmktcT5OWj3-

ziicWZVL3xbQ3gL3aCI/edit#responses 
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GRÁFICO 14 - Alunos que já realizaram outro curso no Ceprocamp 

 

 
Fonte: Ceprocamp, 2022. Link: https://docs.google.com/forms/d/1dAHtNNkCOkOpAmktcT5OWj3-

ziicWZVL3xbQ3gL3aCI/edit#responses 

 

 

GRÁFICO 15 - Tipo do curso que realizaram anteriormente 

 

  
Fonte: Ceprocamp, 2022. Link: https://docs.google.com/forms/d/1dAHtNNkCOkOpAmktcT5OWj3-

ziicWZVL3xbQ3gL3aCI/edit#responses 
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GRÁFICO 16 - Alunos que fariam outro curso no Ceprocamp 

 

 
Fonte: Ceprocamp, 2022. Link: https://docs.google.com/forms/d/1dAHtNNkCOkOpAmktcT5OWj3-

ziicWZVL3xbQ3gL3aCI/edit#responses 

 

GRÁFICO 17 - Áreas em que os alunos possuem experiência profissional 

 

 
Fonte: Ceprocamp, 2022. Link: https://docs.google.com/forms/d/1dAHtNNkCOkOpAmktcT5OWj3-

ziicWZVL3xbQ3gL3aCI/edit#responses 
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GRÁFICO 18 - Alunos que exercem atividades remuneradas 

 

 
Fonte: Ceprocamp, 2022. Link: https://docs.google.com/forms/d/1dAHtNNkCOkOpAmktcT5OWj3-

ziicWZVL3xbQ3gL3aCI/edit#responses 

 

GRÁFICO 19 - Aspectos mais motivadores para a permanência dos alunos no 

Ceprocamp  

 
Fonte: Ceprocamp, 2022. Link: https://docs.google.com/forms/d/1dAHtNNkCOkOpAmktcT5OWj3-

ziicWZVL3xbQ3gL3aCI/edit#responses 
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GRÁFICO 20 - Alunos com experiências anteriores no acesso às plataformas 
digitais 

 
Fonte: Ceprocamp, 2022. Link: https://docs.google.com/forms/d/1dAHtNNkCOkOpAmktcT5OWj3-

ziicWZVL3xbQ3gL3aCI/edit#responses 

 

 

GRÁFICO 21 - Tipos de equipamentos eletrônicos utilizados pelos alunos para 

acessarem as atividades na plataforma digital  

 

 
Fonte: Ceprocamp, 2022. Link: https://docs.google.com/forms/d/1dAHtNNkCOkOpAmktcT5OWj3-

ziicWZVL3xbQ3gL3aCI/edit#responses 
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GRÁFICO 22 - Tipo de internet que os alunos mais utilizam 

 

 

Fonte: Ceprocamp, 2022. Link: https://docs.google.com/forms/d/1dAHtNNkCOkOpAmktcT5OWj3-

ziicWZVL3xbQ3gL3aCI/edit#responses 

 

2.1.3 Perfil do professor do Ceprocamp  

O quadro de professores de Educação Profissional do Ceprocamp, formado por 

titulares e substitutos, teve início com a reestruturação administrativa da 

Fumec/Ceprocamp, promovida pela Lei Complementar n.º 85 de 04 de novembro de 2014, 

que dispõe sobre a extinção, criação e designação de cargos e funções da Fumec. Foi 

criado, então, o concurso público que ocorreu em janeiro de 2015, para preencher os novos 

cargos criados para o Ceprocamp.   

As jornadas dos cargos para os professores de Educação Profissional e Professor 

Substituto de Educação Profissional são duas: a Mínima I e a Integral I. Como descritas no 

Capítulo II, publicado no DOM 10/11/2018: 

 

“CAPÍTULO II - DOS CARGOS, DAS VAGAS E DOS REQUISITOS EXIGIDOS  

[...] 2.6.1 O Professor de Educação Profissional e o Professor Substituto de 
Educação Profissional poderão exercer, de acordo com a necessidade da 
instituição, Jornada Mínima I ou Integral I de trabalho docente, composta 
respectivamente por 21 e 40 horas/aulas semanais. (EDITAL Nº 01/2014 D.O.M. 
de 10/11/2014)”  

https://docs.google.com/forms/d/1dAHtNNkCOkOpAmktcT5OWj3-ziicWZVL3xbQ3gL3aCI/edit#responses
https://docs.google.com/forms/d/1dAHtNNkCOkOpAmktcT5OWj3-ziicWZVL3xbQ3gL3aCI/edit#responses
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 Por ocasião do concurso, foi atendida a Lei nº 11.738, de 16 de julho de 2008 

(Regulamenta a alínea “e” do inciso III do caput do art. 60 do Ato das Disposições 

Constitucionais Transitórias, para instituir o piso salarial profissional nacional para os 

profissionais do magistério público da educação básica). Os docentes do Ceprocamp 

cumprem 2/3 das atividades de interação com os educandos e 1/3 da jornada com 

atividades de formação, planejamento, reuniões de interação etc. As atividades 

correspondentes a 1/3 da jornada são organizadas nos tempos pedagógicos de acordo 

com a jornada docente: Trabalho Docente Coletivo - TDC; Trabalho Docente entre Pares 

- TDEP, Trabalho Docente de Formação - TDF, Trabalho Docente Preparação de Aula - 

TDPA, Trabalho Docente com Aluno - TDA (Resolução FUMEC nº 11/2015- DOM 

02/12/2015). 

A partir de dezembro de 2017, com o advento da Lei Complementar nº 187 de 27 

de dezembro de 2017, que altera dispositivos da Lei nº 12.988, de 28 de junho de 2007, 

dispondo "sobre o Plano de Cargos, Carreiras e Vencimentos da Fundação Municipal para 

Educação Comunitária - Fumec e dá outras providências”, os professores do Ceprocamp 

passam a fazer parte do grupo de professores de Educação Profissional (DP), com isso 

estão incluídos no quadro do magistério municipal de Campinas. 

O concurso foi planejado tomando como referência a concepção de eixo/sub eixo 

tecnológico e das grandes áreas de conhecimento, compreendendo-se que o professor de 

Educação Profissional poderá atuar em diferentes disciplinas/eixos, consoante à proposta 

pedagógica dos cursos e à concepção de uma educação transdisciplinar.   

Ao todo foram organizados os cargos caracterizados pelos subeixos descritos 

abaixo:   

● Administração; 

● Alimentos; 

● Ambiental; 
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● Máquinas e equipamentos; 

● Química; 

● Segurança; 

● Letras/Inglês; 

● Letras/Língua Portuguesa; 

● Desenho Técnico; 

● Informática; 

● Matemática/Estatística; 

● Direito; 

● Cidadania; 

● Enfermagem; 

● Logística. 

Foi realizado um novo concurso em 2019, no qual ingressaram professores das 

áreas dos eixos/áreas: Gestão e Negócios, Ambiente, Saúde e Segurança, Informação e 

Comunicação, Direito, Letras e Ciências Exatas. Ingressaram, também, professores 

substitutos da área/eixo de Hospitalidade e Lazer. Atualmente, o Ceprocamp conta com 

um quadro de 76 professores de educação profissional, que atuam nos cursos técnicos e 

de qualificação profissional, oferecidos no centro, em unidades descentralizadas e em 

instituições parceiras sendo, neste último caso, por meio de acordos de cooperação. Essas 

unidades estão instaladas em várias regiões da cidade de Campinas. 

Abaixo, apresentamos os dados extraídos do sistema SEGP, Atualização Cadastral, 

da Secretaria Municipal de Educação de Campinas - SME, sobre o perfil dos professores 

do Ceprocamp em relação: a) ao município de moradia, b) cargo que ocupam, c) formação 

acadêmica, d) produção científica, e) tempo de serviço e de carreira docente. 
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Assim, o Gráfico 23 permite apreender que os professores residem nas cidades da 

RMC, com prevalência na cidade de Campinas (73%), seguido de Indaiatuba (7,9%) e 

Valinhos (3,9%). O Gráfico 24, sobre a formação acadêmica inicial, demonstra que 49,6% 

dos professores possuem Licenciatura, condição que pode ter sido alcançada, após o 

ingresso no Ceprocamp, posto que, ser licenciado, não é exigência para a atuação 

docente, em todas as áreas profissionais. Os professores com a titulação de mestre 

somam 7,9% dos docentes e, de especialista, 27,6% (Gráfico 25). De acordo com o Gráfico 

26, são inúmeras as áreas acadêmicas de formação inicial e em pós-graduação, coerentes 

com a diversidade de cursos/eixos tecnológicos oferecidos pelo Ceprocamp.  

Sobre autorias de trabalhos e participação em eventos, os Gráficos 27 e 28 mostram 

que 22,2% dos professores são autores de trabalhos científicos publicados, 35,5% já 

participaram de eventos (Congresso, oficina, mini cursos, palestras) e 42,3% já elaboraram 

materiais e recursos didáticos (Horas-projeto). O Gráfico 29 mostra uma diversidade de 

áreas de atuação docente envolvidas com participações e autorias de trabalho. Em relação 

ao tempo de serviço e carreira docente, o Gráfico 30 mostra que a maior parte dos 

professores já exerceram atividade não docente na área/eixo em que atuam no 

Ceprocamp; outra parte já exerceu atividade de ensino em outra Rede, e uma menor parte 

exerceu atividade com contrato temporário, anteriormente a ingressar no Ceprocamp 
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GRÁFICO 23 - Município de residência dos professores do Ceprocamp 

 

 
 Fonte: SEGP - Sistema Eletrônico de Gestão de Pessoas da Rede Municipal de Ensino de Campinas, 
2022. 
 
 

 
 
 
GRÁFICO 24 - Formação acadêmica inicial dos professores do Ceprocamp 
 

 
Fonte: SEGP - Sistema Eletrônico de Gestão de Pessoas da Rede Municipal de Ensino de Campinas,  
2022. 
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GRÁFICO 25 - Formação acadêmica dos professores do Ceprocamp 
 

 

 
 Fonte: SEGP - Sistema Eletrônico de Gestão de Pessoas da Rede Municipal de Campinas, 2022 

 

 
GRÁFICO 26 - Área/Campo de formação dos professores de Ceprocamp 
 

 
Fonte: SEGP - Sistema Eletrônico de Gestão de Pessoas da Rede Municipal de Campinas, 2022. 
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GRÁFICO 27 - Participações em eventos e autorias de trabalhos  
 

 
Fonte: SEGP - Sistema Eletrônico de Gestão de Pessoas da Rede Municipal de Campinas, 2022.  

 
 

 

 
 
 
GRÁFICO 28 - Formas de participação em eventos e autorias de trabalhos 
 

 
Fonte: SEGP - Sistema Eletrônico de Gestão de Pessoas da Rede Municipal de Campinas, 2022.  
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GRÁFICO 29 - Áreas de atuação dos professores com autoria de trabalhos  
 

 
Fonte: SEGP - Sistema Eletrônico de Gestão de Pessoas da Rede Municipal de Campinas, 2022. 

 
 
 
 
 
GRÁFICO 30 - Tempo de serviço e carreira dos professores  
 

 
Fonte: SEGP - Sistema Eletrônico de Gestão de Pessoas da Rede Municipal de Campinas, 2022.  
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2.2 - Organização dos tempos e espaços formativos  

Trabalho Docente de Formação - TDF 

A Resolução CNE/CEB nº. 06/2012, que define as Diretrizes Curriculares 

Nacionais para a Educação Profissional Técnica de Nível Médio, ao tratar da relevância 

da formação docente, estabelece no artigo 40, § 4º, que a formação inicial dos docentes 

"... não esgota as possibilidades de qualificação profissional e desenvolvimento dos 

professores da Educação Profissional Técnica de Nível Médio, cabendo aos sistemas e 

às instituições de ensino a organização e viabilização de ações destinadas à formação 

continuada de professores”. Este tópico da formação continuada dos professores está 

referido e atualizado na Resolução CNE/CP nº 01, de 05 de janeiro de 2021, que 

revogou a Resolução CNE/CEB n. 06, de 20 de setembro de 2012. 

A Resolução FUMEC nº. 11/2015 dispõe sobre as diretrizes e normas para o 

cumprimento dos tempos pedagógicos no Ceprocamp. Um dos tempos pedagógicos 

previstos é o Trabalho Docente de Formação (TDF), que, de acordo com o artigo 1º da 

referida Resolução, inciso VI, "compreende a formação em serviço, objetivando a 

qualificação da ação pedagógica".  

Esta Resolução foi alterada pela Resolução FUMEC n. 08, de 19 de dezembro de 

2019, publicada no DOM de 23/12/2019, no que tange aos temas pertinentes formação 

pedagógica dos docentes e ao professor-formador, nos seguintes artigos: 

 

Parágrafo único. Deverão constar, do plano semestral de formação:  

a) para o desenvolvimento em ao menos duas horas-aula semanais do TDF, 
temáticas relacionadas à didática e práticas de ensino para a educação 
profissional, fundamentos da educação, política e organização da educação 
profissional, educação inclusiva, tecnologia educacional e demais temas que 
capacitem o professor, de forma contínua, para o exercício da docência; 

b) para as horas-aulas semanais do TDF que ultrapassem o estabelecido na 
alínea "a" deste artigo, temáticas de formação definidas pelo Núcleo Pedagógico 
do Ceprocamp.  

Art. 2º Fica alterado o § 2º do art. 12 da Resolução Fumec nº 11, de 01 de 
dezembro de 2015, que passa a vigorar com a seguinte redação:  
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§ 2º A equipe do Núcleo de Coordenação Pedagógica do Ceprocamp poderá 
delegar o desenvolvimento das reuniões de TDF aos Professores com Projetos 
para Orientação de Área, no entanto, para o desenvolvimento das temáticas a 
que se refere a alínea "a" do art. 11, é exigido que esse profissional tenha 
formação em curso de licenciatura ou equivalente. 

                        

 A Resolução FUMEC nº. 11/2015 estabelece, ainda, a carga horária e o formato 

que a formação continuada deve ser organizada na escola, considerando cada jornada 

atribuída aos professores: 

 

Art. 10. O docente com Jornada Mínima (14/21) terá 02 (duas) horas-aula para 
TDF e o docente com Jornada Integral (26/40), terá 04 (quatro) horas-aula, que 
deverão ser utilizadas para a formação docente continuada, promovida pela 
FUMEC/CEPROCAMP.  

§ 1º Em caráter excepcional, as horas destinadas ao Trabalho Docente de 
Formação poderão ser utilizadas para participação do docente em eventos de 
curta duração, tais como em curso, seminário, encontro, simpósio e/ou outras 
atividades especialmente planejadas e organizadas para a formação 
pedagógica de professores, desde que não ocorram prejuízos aos demais 
tempos pedagógicos. 

 

A partir de 2020, as reuniões pedagógicas no Ceprocamp foram reorganizadas 

em novo formato que buscou atender às exigências de distanciamento e isolamento 

social que afetaram diretamente a dinâmica do trabalho pedagógico e o cotidiano de 

professores, em sua interação com os alunos. 

Assim, esse contexto pandêmico, associado a mudanças tecnológicas que 

levaram o setor produtivo a buscar novos perfis profissionais e, no qual, as 

desigualdades no acesso à informação se agudizaram, os tempos pedagógicos se 

tornaram espaços fundamentais para a reflexão e organização das novas práticas e 

experiências educativas, no aprendizado de novas ferramentas e metodologias de 

ensino. 

 Neste período, portanto, as formações foram organizadas de forma a favorecer o 
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processo de estudo dos professores, que permaneceram em teletrabalho, assim como 

os alunos e todos os servidores da escola. Devido à dificuldade de realizarem reuniões 

presenciais, os professores foram orientados pela gestão a programar sua própria 

formação, com base na oferta de cursos on-line de universidades e institutos públicos e 

privados, de caráter pedagógico, ao que chamamos autoformação. Os cursos 

selecionados pelos professores passam pela análise e aprovação do Núcleo 

Pedagógico e, após serem concluídos, os certificados são enviados para registro e 

arquivo. A adoção da autoformação foi fundamental para que a formação dos 

professores não fosse interrompida neste período de exceção. 

Os anos de 2021 e 2022 são caracterizados como período de transição para o 

retorno ao ensino presencial, que foi organizado de maneira gradual. A autoformação 

adotada em 2020 foi mantida e combinada com períodos de formação coletiva, 

previamente programados, com a participação de professores especialistas, que 

desenvolveram temas pertinentes à educação profissional, conforme descrito no Plano 

de Capacitação dos Profissionais Docentes do Ceprocamp (Anexo VIII). 

Para atender às demandas formativas dos professores, o Ceprocamp realiza 

consultas periódicas com esse segmento sobre temas e cursos de interesse às diversas 

áreas que compõem o currículo da escola e sobre expectativas em relação a conteúdos, 

metodologia e recursos didáticos. São cursos, palestras, fóruns, seminários, que 

contribuem com a formação docente, necessária à Educação Profissional, e que 

atendam às demandas da instituição por meio de parcerias com a Escola de Governo – 

EGDS, o Centro de Formação da Secretaria Municipal de Educação – CEFORTEPE e 

outras instituições de ensino. 

Para o segundo semestre de 2022, está prevista uma formação sobre a temática 

da Justiça Restaurativa, que tem por objetivo discutir alternativas possíveis para a 

resolução de conflitos. Além de fortalecer os vínculos da escola com os princípios da 

inclusão, da solidariedade e da humanização, sempre problematizados no ambiente 
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escolar. 

          Trabalho Docente Entre Pares – TDEP 

As reuniões coletivas, por Área, ocorrem, semanalmente, entre Professores 

Orientadores de Área (POAs) e Docentes e objetivam o planejamento e o 

acompanhamento do ensino de docentes que lecionam na mesma turma e/ou no mesmo 

componente curricular. São momentos de reflexão, fundamentais para a elaboração de 

um plano de trabalho que potencialize o Projeto Pedagógico e que busque realizar a 

missão da instituição. Neste tempo pedagógico, os docentes exercitam o planejamento 

integrado, analisam e planejam, não só estratégias de intervenção como, também, de 

formação teórica compartilhando os conhecimentos necessários para pensar e agir nas 

situações de ensino, por meio de pesquisas, discussões, estudos, análises de casos etc. 

Assim, é destinado na semana horário para que ocorram reuniões por Áreas: 

segundas-feiras, das 13h às 13h50 (1h/a), e, após o TDC, das 15h40 às 17h20 (2h/a); 

às terças-feiras, das 18h10 às 19h (1h/a) e de sextas-feiras, das 9h10 às 10h (1h/a). 

          

 Trabalho Docente Coletivo - TDC 

Trabalho Docente Coletivo (TDC) compreende as reuniões pedagógicas da equipe 

educacional para a construção, o acompanhamento e a avaliação do Projeto Pedagógico 

da unidade educacional. Em 2021, esse tempo pedagógico foi reorganizado com o intuito 

de favorecer a discussão de temas relevantes à elaboração e desenvolvimento das 

atividades pedagógicas no contexto educacional do Ceprocamp.  

A proposta atende à Resolução FUMEC nº 11/2015, publicada no DOM de 02/12/2015 

que estabelece as formas de cumprimento dos tempos pedagógicos na Educação 

Profissional e resulta de avaliações do Núcleo Pedagógico e dos professores sobre os 

objetivos, as temáticas e a dinâmica das reuniões de TDC. É frequentemente apontado, 

nestes momentos de reflexão, que as reuniões pedagógicas precisam superar o caráter 
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informativo, abrindo mais espaço para a reflexão e discussão e ser um canal mais efetivo 

para a comunicação e o encaminhamento das propostas debatidas nestes grupos. 

Atualmente, existem três horários alternativos de reunião de TDC, com duas horas-

aula, que compõem a jornada de todos os professores de educação profissional e 

educação especial do Ceprocamp. Esses horários e a organização curricular na escola 

são as referências para esse novo formato, ora proposto, contudo, o horário de reunião 

pode ser flexibilizado de acordo com a dinâmica mais apropriada ao desenvolvimento das 

discussões e, após análise e Parecer do Núcleo Pedagógico, que coordena esses 

encontros, juntamente com os POAs. 

Objetivos deste formato: 

1) Tornar as reuniões mais produtivas, com objetivos bem delineados para a discussão de 

temas pedagógicos; 

2) Dinamizar as reuniões para que sejam espaços de produção de ideias e criação de 

propostas para a melhoria constante dos processos pedagógicos; 

3) Melhorar a comunicação e promover a integração entre os professores, o Núcleo 

Pedagógico e a Equipe Gestora, para uma maior fluidez das propostas dos professores  

Neste novo formato proposto, os professores se reúnem em grupos de trabalho 

(GTs) para discutir temas relacionados à organização pedagógica, que impactam na 

interação professor-aluno, no acompanhamento pedagógico, na convivência saudável e 

respeitosa no espaço escolar, na organização didática e curricular mais adequada às 

Diretrizes do Sistema Municipal de Educação e da Fumec e demais órgãos 

regulamentadores e que melhor atendam ao público atendido pela escola. 

A composição dos grupos (GTs) segue os seguintes critérios: 

a) Preservação do princípio de reunião coletiva; 

b) Abordagem de temas educacionais que impactem no trabalho pedagógico desenvolvido 
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na escola, desde conhecer o perfil dos alunos (ingressantes) até a organização curricular 

mais adequada à formação do egresso dos cursos profissionalizantes do Ceprocamp. 

c) Afinidade do professor com o tema a ser estudado. 

d) Preparação de um cronograma de discussão pelos grupos que preveja o 

compartilhamento das ideias entre os grupos e prazos condizentes com o calendário 

escolar. 

e) Apresentação de um documento final. 

f) Participação  e/ou coordenação de um POA em cada grupo. 

Primeiro passo: temas elencados 

O Ceprocamp é uma escola pública de Educação Profissional, singular, com várias 

unidades de ensino e um catálogo extenso de Cursos Técnicos e de Qualificação 

Profissional, que atende a 1500 estudantes por semestre, e que está em fase de ampliação 

de algumas de suas unidades e, consequentemente, de número de alunos. 

O Núcleo Pedagógico implementou essa nova proposta devido à situação 

emergencial imposta pela transição do ensino remoto para o ensino presencial combinado 

com o ambiente virtual, que ocorreu na escola em 2021. Houve a necessidade de 

reorganização do trabalho pedagógico da instituição com a participação mais ativa e 

propositiva dos professores e dos alunos nesse processo de mudanças educacionais em 

um cenário de emergência sanitária, ainda instável. 

Nesse contexto, os temas elencados buscam: 

1) Introduzir o estudo sobre o ensino híbrido e a transição desejada pelos professores, 

equipe pedagógica e os alunos que seja mais viável a ser implementado, considerando as 

especificidades de formação dos Cursos Técnicos e de Qualificação Profissional no 

Ceprocamp; 

2) Normatizar etapas de formação interdisciplinar nos planos do trabalho de conclusão de 
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curso (TCC) e do Estágio dos egressos dos Cursos Técnicos, a revisão e atualização dos 

planos dos Cursos Técnicos; 

3) Contribuir com a elaboração e revisão de protocolos de retorno ao ensino presencial, da 

ocupação física do espaço da escola, de forma segura e com a estratégia de comunicação 

com os alunos na divulgação das normas de prevenção, tais como cartilhas, vídeos curtos, 

encontros, lives etc; 

4) Identificar o perfil do aluno do ceprocamp, levantando dados sobre a situação sócio-

econômica e a escolarização, incluindo o conhecimento bem como as dificuldades 

encontradas no acesso e uso das ferramentas digitais. 

Desta forma, o Núcleo Pedagógico propôs uma metodologia (conforme abaixo) para 

essas reuniões, desde o primeiro semestre/2021. Esse formato terá continuidade no 

segundo semestre de 2022 para a discussão coletiva de temas/metas relativos a este 

Projeto Pedagógico. 

ETAPAS DAS REUNIÕES DE TDC E CONSELHO DE MÓDULO FINAL 

Organização: definição dos Grupos de Trabalho / Assunto 
Levantamento inicial dos documentos necessários. 

Reuniões dos grupos nos horários de TDCs para elaboração das  
propostas. 

Reuniões dos grupos de trabalho para estruturação das propostas. 

Reunião coletiva dos grupos para compartilhar. 

Finalização e entrega de um único documento. 

Dias e horários das reuniões de TDC: 
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Dias Horários 

Segunda-Feira 13h50min às15h30min 

Terça-Feira 19h às 20h40min 

Sexta-Feira 7h30min às 9h10min 

          

 

 Professor Orientador de Área - POA 

O Professor Orientador tem papel fundamental, no Ceprocamp, como facilitador 

de cada área específica de conhecimento da escola e possui o perfil profissional 

qualificado para uma das funções da Orientação de Área e do Projeto de Trabalho 

esperado.  

Considera-se fundamental que, para o exercício da função de Orientador de Área, 

o profissional apresente competências, como: comprometimento com a Missão, Visão, 

Valores e Princípios do Ceprocamp/Fumec; espírito de equipe; flexibilidade e inovação; 

proatividade; comunicação interpessoal; liderança participativa, ética, comprometimento 

e motivação; organização e planejamento; gerenciamento do tempo; criatividade; 

persistência e determinação; gerenciamento de conflitos e solução de problemas. 

Com base no Artigo 21 do Regimento Escolar, de acordo com a Portaria SME Nº 

105, de dezembro de 2019, são atribuições do professor que desenvolve projetos de 

orientação de área: 

I - promover a interação e a capacitação de professores, bem como outras 
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providências necessárias à melhoria da qualidade do processo ensino-
aprendizagem; 

II - emitir parecer sobre trancamento de matrícula, aproveitamento de estudos, 
transferências, remanejamento de período e outros processos vinculados à vida 
escolar do aluno, submetendo-os à apreciação e homologação do Núcleo de 
Coordenação Pedagógica;  

III - atuar para a atualização contínua dos componentes curriculares de cada curso, 
a partir de discussão com o coletivo de professores;  

IV - promover a realização de seminários, debates e outros eventos para a 
integração dos componentes curriculares de cada área e curso;  

V - analisar, juntamente com o Núcleo de Coordenação Pedagógica e os 
professores, os resultados da avaliação do processo ensino-aprendizagem, 
buscando o redirecionamento das ações, quando necessário;  

VI - promover a avaliação contínua dos procedimentos adotados pelos professores, 
a partir dos planos de ensino elaborados no início de cada período letivo, revendo-
os, reorientando-os e adequando-os às características dos alunos;  

VII - co-responsabilizar-se pelos registros relativos à vida escolar dos alunos que, 
após análise e avaliação, devem ser entregues por todos os docentes na secretaria 
escolar;  

VIII - co-responsabilizar-se pela divulgação aos alunos dos resultados obtidos no 
Conselho de Módulo;  

IX - participar da programação das atividades de recuperação contínua e paralela 
e de progressão parcial, orientando e acompanhando a sua execução;  

X - orientar aos docentes e alunos sobre as atividades de prática profissional, 
inclusive quando se tratar de Estágio Supervisionado;  

XI - manifestar-se sobre projetos curriculares e extracurriculares propostos pelos 
professores, acompanhando-os e avaliando-os;  

XII - zelar pela manutenção das condições de uso e funcionamento dos laboratórios 
utilizados para as aulas práticas, coordenando o planejamento, inclusive, dos 
materiais (permanentes e de consumo) e equipamentos necessários à utilização 
de professores e alunos;  

XIII - verificar, semanalmente, os diários de classe, avaliando as ocorrências 
registradas pelo docente e a frequência dos alunos, bem como garantindo o 
cumprimento do planejamento;  

XIV - integrar e participar das reuniões do Conselho de Módulo;  

XV - assessorar o Núcleo de Coordenação Pedagógica em suas decisões sobre 
matrícula, transferência, agrupamento de alunos, organização de horários de aula 
e calendário escolar;  

XVI - zelar pelo respeito aos direitos humanos, preservação do meio ambiente e 
cumprimento de normas de higiene e de segurança no ambiente escolar;  

XVII - promover, junto às instituições, as tratativas para implantação, 
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implementação, consolidação e avaliação do instrumento de formalização de 
convênios/parcerias.  

Parágrafo único. Além das atribuições previstas neste artigo, outras poderão ser 
indicadas no Comunicado Interno a que se refere o § 1º do art. 19 deste regimento. 

 

É parte importante do compromisso profissional do Professor Orientador de Área 

para a construção de uma educação profissional com qualidade, efetiva e significativa na 

formação do aluno-cidadão que: 

● Responsabilize-se, em conformidade com a Coordenação Geral e com o 

Núcleo Pedagógico, pelos direcionamentos didático-pedagógicos dos Cursos de formação 

inicial e continuada de trabalhadores de sua área de atuação nos espaços do Ceprocamp 

Centro, da Unidade Ceprocamp Satélite Íris e demais unidades descentralizada, 

Instituições Partícipes, Programa EJA Profissões e em outros espaços que possam surgir. 

● Realize reuniões formativas mensais com o grupo de docente com os 

devidos registros em ata com entrega ao Núcleo Pedagógico e encaminhamentos 

necessários que promova análises e devolutivas necessárias ao processo pedagógico e 

administrativo;  

● Participe ativamente das Reuniões Pedagógicas Semanais; 

● Registre o processo de ensino-aprendizagem para que sirva de base no 

movimento contínuo de ação-reflexão;   

● Cumpra os prazos e solicitações determinados;   

● Coopere com a estrutura administrativa da escola; acompanhando a entrada 

e saída docente, o início e término das aulas, as demandas discentes, providenciar 

substituições docentes etc. 

Além das atribuições acima descritas, o Professor Orientador, responsável pela 

Área das Instituições Partícipes, sob a orientação do Núcleo Pedagógico e da Gerente 

Geral de Educação Profissional, tem a atribuição de promover junto às instituições públicas 
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ou privadas as tratativas para acompanhamento, consolidação e avaliação. Todos os 

profissionais da Área de Tecnologia da Informação (Professor Orientador de Área de 

Informática, Coordenador do CPD e Suporte de Sistemas) deverão trabalhar de forma 

integrada, colaborativa e desenvolvendo um plano de ações de forma coletiva. 

Conforme Regimento Interno do Ceprocamp, instituído pela Portaria SME Nº 105,  

de dezembro de 2019, a carga horária e o número de Professores Orientadores de Área 

Profissional são definidos pela Fumec/ Ceprocamp, considerando o número de turmas, 

número de instituições partícipes e a demanda do trabalho. 
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CAPÍTULO III - Escola em movimento: pressupostos teóricos e práticas 

pedagógicas 

Há necessidade de se refletir sobre a ação educativa que a escola desenvolve com 
base nas finalidades e nos objetivos que ela define. As finalidades da escola 
referem-se aos efeitos intencionalmente pretendidos e almejados  

(VEIGA, 2013, p.23) 

 

 

Este Projeto Pedagógico articula-se a três grandes temas, ao qual chamaremos 

eixos direcionadores, representativos do movimento e da dinâmica da escola que, ao 

mesmo tempo, implicam e atuam neste contexto. São eles: 1) inclusão, acesso e 

permanência; 2) formação para o trabalho e a cidadania; 3) ressignificação do 

planejamento no Ceprocamp. Tal movimento emergiu de um processo de autoavaliação e 

reflexão sobre o papel da escola, realizado com os professores do Ceprocamp no início do 

ano letivo de 2022, por ocasião do planejamento de ensino e se coaduna aos princípios de 

inclusão e direito à educação, que norteiam o trabalho pedagógico na escola. A Lei de 

Diretrizes e Bases da Educação Nacional - LDB, a Lei 9.394, de 20 de dezembro de 1996, 

em seu artigo 2º, fundamenta esses pressupostos, afirmando que: 

A educação, dever da família e do Estado, inspirada nos princípios de liberdade e 
nos ideais de solidariedade humana, tem por finalidade o pleno desenvolvimento 
do educando, seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o 
trabalho. 

 

Como destaca Ilma Passos Veiga (1991, p. 82): “a importância desses princípios 

está em garantir sua operacionalização nas estruturas escolares, pois uma coisa é estar 

no papel, na legislação, na proposta, no currículo, e outra, é estar ocorrendo na dinâmica 

interna da escola, no real, no concreto.” 

Trazendo essa discussão para questões inerentes à função social da escola, como 

algo que representa um trabalho formal e intencional, faz-se pertinente retomar a ideia de 

que o desenvolvimento individual é socialmente construído na relação com o outro nas 
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diversas esferas e níveis da atividade humana. O desenvolvimento humano é, portanto, 

histórico. Nesta perspectiva, é fundamental ao planejamento pedagógico considerar que a 

vida social exige certas competências e conhecimentos, os quais precisam ser abordados 

pela escola de forma criativa e encorajadora. É a educação escolar que abre as portas da 

tomada de consciência dos próprios processos que lhe são inerentes. Nas palavras de 

Freire (1980, p. 26) 

Consciência não é ainda a conscientização, porque esta consiste no 
desenvolvimento crítico da tomada de consciência. [...]. A conscientização não 
pode existir fora da "práxis", ou melhor, sem o ato ação-reflexão. Esta unidade 
dialética constitui, de maneira permanente, o modo de ser ou de transformar o 
mundo que caracteriza os homens. 

 

De acordo com Vygotsky (1995), é o aprendizado que possibilita o despertar de 

processos internos de desenvolvimento e que se não fosse o contato do indivíduo com 

certo ambiente cultural, não ocorreriam. Daí a importância do papel do outro no 

desenvolvimento dos indivíduos, de modo a propiciar os significados a serem 

internalizados em meio à cultura, suscitando o despertar das “funções psíquicas 

superiores”. E a preponderância da escola como local, por excelência, de acesso à 

aprendizagem, ao conhecimento e ao desenvolvimento dessas funções. 

O conceito de “zona de desenvolvimento proximal”, formulado por Vygotsky (1998), 

se torna relevante para a educação escolar à medida que destaca a importância da 

interação social e do papel do outro (professores, colegas de turma) no processo de 

aprendizado e na construção das funções psicológicas humanas. Ele define na obra citada 

o referido conceito como sendo “a distância entre o nível de desenvolvimento real, que se 

costuma determinar, por meio da solução autônoma de problemas, e o nível de 

desenvolvimento potencial, determinado via solução de problemas sob a orientação de um 

adulto ou em colaboração com companheiros mais capazes” (p.112). Dessa forma, a ideia 

de nível de desenvolvimento potencial caracteriza as etapas posteriores, nas quais a 

interferência de outras pessoas afeta, significativamente, o resultado da ação individual. 
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Nesta concepção, parece imprescindível que a escola tenha clareza da relação 

entre desenvolvimento e aprendizado, pois se trata de prospecção e não retrospecção. O 

desenvolvimento não segue o ensino como a sombra de um objeto, mas, de forma 

diferente, há momentos de mudanças que não são iguais para todos. Por isso, é 

necessário flexibilidade e critérios. O ensino precisa ser organizado, planejado e o conceito 

de zona de desenvolvimento proximal deve ser guia para esta prática. O que o professor 

vai ensinar, por exemplo, precisa estar minimamente no contexto do plano de ensino da 

turma. Por outro lado, não deve limitar; pois é preciso, ainda, cuidadosamente, desafiar o 

nível dos alunos para que superem o desenvolvimento real. A zona de desenvolvimento 

proximal vai atuar no que está emergente, próximo, nas capacidades próximas, no que se 

pode transformar em desenvolvimento real. 

A construção coletiva de um Projeto Pedagógico é o primeiro passo para a 

promoção de uma educação acessível a todos os alunos, considerando suas 

singularidades e potencialidades, fundamental, portanto, uma visão prospectiva da escola 

e do processo de aprendizagem. No Ceprocamp, o processo de reflexão sobre a escola 

que queremos construir contou com a participação de todos os segmentos da comunidade 

escolar. Os múltiplos interlocutores, que ocupam diferentes lugares no desenvolvimento 

do trabalho educativo, avaliaram e elaboraram propostas para a melhoria dos processos 

escolares, em um movimento contínuo e dialético de reflexão, desvelando os diferentes 

significados que são dados a esses processos. 

Assim, os três eixos temáticos entrecruzam-se, adquirindo novos sentidos, tal qual 

um caleidoscópio que altera a composição inicial das cores e ganha novos matizes a cada 

impulso. Primeiro, porque o eixo 1 apresenta o conceito de inclusão, que propicia 

interações e apropriações, conduzindo a avanços no desenvolvimento intelectual e social 

dos alunos. Segundo, porque o eixo 2 trata da dinâmica de uma escola profissional que 

visa, mais que uma formação técnica, formar cidadãos autônomos, críticos e conscientes 

de seu papel na sociedade, base de escola e sociedade democráticas, em permanente 
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construção e consciente de sua função social. E, terceiro, em relação ao eixo 3, a 

(re)significação acontece sempre que a escola, como um todo, apresenta clareza na 

reflexão sobre seu papel para a formação dos alunos, uma formação com sentido, 

prospectiva, cujas ações (re)planejadas consideram o potencial, o possível, o estratégico 

de forma que ocorram mudanças através das ressignificações. Os eixos não são, portanto, 

estanques, estão interligados e plenos de significado, que tentamos capturar ao apresentá-

los neste capítulo. 

 

3.1 - Fundamentos da Inclusão, Acesso e Permanência 

O eixo 1, denominado “Inclusão, Acesso e Permanência” é central para o Projeto 

Pedagógico do Ceprocamp, pois se considera que a educação pública deve estar 

ancorada em ações e políticas que favoreçam o acesso e promovam a inclusão escolar, 

sendo este um dos princípios básicos da escolaridade. Conforme Mantoan (2003, p. 24), 

a inclusão não se restringe ao conceito de integração, “implica mudanças de perspectiva 

educacional, porque não atinge apenas os alunos com deficiência e os que apresentam 

dificuldade de aprender, mas todos os demais, para que obtenha sucesso na corrente 

educativa geral”.  

O Ceprocamp é uma escola pública inclusiva que tem por finalidade contribuir para 

minimizar a exclusão social, econômica e cultural de jovens e adultos, promovendo a 

formação profissional, prioritariamente, para pessoas que vivem em situação de 

vulnerabilidade social. Coerente com esse propósito, o Ceprocamp instituiu, por meio de 

seu Regimento Escolar, Portaria SME Nº 105, de dezembro de 2019, os seguintes critérios 

para o ingresso de novos alunos: 

Art. 55. I. estabelecimento de cotas de atendimento para afrodescendentes de 10% 
(dez por cento) das vagas ofertadas. 

II. estabelecimento de cotas para atendimento de alunos com deficiências de 10% 
(dez por cento) das vagas ofertadas. 
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I. destinação de 70% (setenta por cento) das vagas ofertadas em cada um 
dos cursos, para candidatos egressos ou alunos do Ensino Fundamental e/ou 
Médio cursado em escola do Sistema Público de Ensino.  

II. realização de prova objetiva para o ingresso na Educação Profissional 
Técnica de Nível Médio.   

 

Embora o sistema de cotas proporcione maior equidade de oportunidades no 

acesso de jovens e adultos da Região Metropolitana de Campinas à qualificação 

profissional, um dos grandes desafios do Ceprocamp está em cultivar condições 

pedagógicas e socioculturais propícias ao desenvolvimento de um currículo que 

potencialize os conhecimentos necessários ao exercício profissional e da cidadania. A 

comunidade escolar do Ceprocamp acredita que a abordagem curricular, pautada na 

reflexão crítica sobre o conhecimento e as relações que constituem a realidade social são 

pressupostos para a promoção de uma formação integral que garanta o acesso aos 

“...recursos para exercer sua profissão com competência, idoneidade intelectual e 

tecnológica, autonomia e responsabilidade” (DIRETRIZES CURRICULARES NACIONAIS 

PARA A EDUCAÇÃO PROFISSIONAL TÉCNICA DE NÍVEL MÉDIO, 2012, art. 14). 

No processo ensino-aprendizagem, o desenvolvimento das competências 

profissionais, esperadas em cada etapa do itinerário formativo, deve estar articulado à 

compreensão da dinâmica cultural, das implicações de normas e condutas na organização 

da vida cotidiana e como elemento importante na visão de mundo de determinada 

sociedade. É preciso que promova reflexão sobre a experiência social em relação à 

identidade e à diferença, ao respeito, à tolerância, à atitude colaborativa, de forma que os 

processos educativos promovam o diálogo, a solidariedade, a autonomia, a ressignificação 

sobre os saberes e a convivência social. Esta concepção curricular está em conformidade 

com o estabelecido no artigo 3º e seus Incisos da LDB, Lei nº 9.394/96, que, entre outros 

princípios, firma a necessidade de:  

I -Igualdade de condições para o acesso e permanência na escola.  
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II-Liberdade de aprender, ensinar, pesquisar e divulgar a cultura, o pensamento, a 
arte e o saber. 

III-Pluralismo de ideias e de concepções pedagógicas. 

IV-Respeito à liberdade e apreço à tolerância. 

V-Coexistência de instituições públicas e privadas de ensino. 

VI-Gratuidade do ensino público em estabelecimentos oficiais. 

VII-Valorização do profissional da educação escolar. 

VIII-Gestão democrática do ensino público, na forma desta Lei e da legislação dos 
sistemas de ensino. 

IX-Garantia de padrão de qualidade. 

X-Valorização da experiência extraescolar. 

XI-Vinculação entre a educação escolar, o trabalho e as práticas sociais. 

 

Esta perspectiva se complementa na concepção de trabalho como princípio 

educativo e articulado à ciência, tecnologia e cultura, buscando romper com a velha 

dicotomia entre o trabalho manual e intelectual. Concepção que considera que a 

transmissão passiva e descontextualizada de sistemas complexos de trabalho deva ser 

superada, na dinâmica de formação, por meio de ações pedagógicas integradas à reflexão 

crítica sobre a função social do trabalho. Ações que valorizem a abordagem de princípios 

teóricos e metodológicos do saber científico-tecnológico que permeiam a organização do 

trabalho e estimulam a participação cidadã na vida social e política “...orientados por 

princípios éticos, estéticos e políticos, bem como compromissos com a construção de uma 

sociedade democrática” (DIRETRIZES CURRICULARES NACIONAIS PARA A 

EDUCAÇÃO PROFISSIONAL TÉCNICA DE NÍVEL MÉDIO, 2012, art. 14). 

Tais estratégias pedagógicas, apoiadas por diferentes agentes educativos em 

ações intersetoriais, podem favorecer a superação das dificuldades enfrentadas pelos 

alunos no planejamento de seu itinerário formativo e no processo de construção do 

cotidiano escolar, transformando o ambiente da escola em um espaço acolhedor e 

solidário. Garantir o direito à educação, numa escola inclusiva, implica em criar 

mecanismos que possam contribuir para a igualdade de condições no acesso e na 
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permanência dos alunos e que estimulem os docentes sobre a qualidade do ensino, 

possibilitando intervirem em situações de evasão e abandono, gerando aprendizados 

significativos. 

Desta forma, os pressupostos pedagógicos do Ceprocamp estão organizados com 

base na premissa de que a formação para o trabalho compõe a educação geral e ocorre 

em diferentes espaços sociais (DIRETRIZES CURRICULARES NACIONAIS PARA A 

EDUCAÇÃO PROFISSIONAL TÉCNICA DE NÍVEL MÉDIO, 2012). É a escola pública que 

potencializa a reflexão crítica e o acesso da maioria da população aos bens científicos e 

culturais, por meio de instrumentos pedagógicos que oportunizem a aprendizagem e a 

ampliação da sua experiência na convivência social. 

Partindo dessa reflexão, o trabalho pedagógico realizado pelo Ceprocamp 

contempla o desenvolvimento de competências, atitudes e habilidades previstas nas 

diretrizes curriculares nacionais para a educação profissional técnica de nível médio e no 

Catálogo Nacional de Cursos Técnicos, a fim de fomentar o contato com o mundo do 

trabalho e a continuidade do percurso educacional do aluno, considerando o respeito à 

diversidade social-cultural-étnica. 

 

3.1.1 - Ações do Ceprocamp para uma Educação inclusiva 

De acordo com esta proposta pedagógica, para o Ceprocamp a educação 

inclusiva é um processo flexível, dinâmico e em constante movimento de reflexão na 

escola. Essa reflexão deve apontar para o respeito ao ser humano, às especificidades 

dos alunos com necessidades específicas educacionais, incluindo àqueles com 

deficiência, à continuidade da oferta de apoio escolar e serviços especializados para 

que, mais do que a inclusão, sejam possibilitados o acesso e a permanência, culminando 

na inserção do sujeito na sociedade, de forma ativa e produtiva.  
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Educação inclusiva não comporta ou representa apenas a área de Educação 

Especial para pessoas com deficiências. Concordando com Montoan (2017), a inclusão 

é um conceito abrangente, que acolhe a todos, porque todos os seres humanos são 

diferentes. A sociedade é para todos. No entanto, nos termos da referida autora, parece 

que, às vezes, é necessário lembrar de quem estamos falando quando se fala em todos.  

Dentre as políticas implementadas pela Fumec, voltadas para a permanência dos 

alunos, está a oferta de lanches, instituída desde 2013. O passe para o transporte 

coletivo urbano aos alunos, regularmente matriculados nos cursos de Qualificação 

Profissional, foi regulamentado por meio da Lei Nº 15.634, de 22 de junho de 2018 e, 

atualmente, está passando por mudanças para melhor atender às necessidades deste 

segmento. Outro benefício é a oferta do chip para celulares, desde 2020, devido aos 

impactos da pandemia da Covid19 sobre os processos pedagógicos. Este benefício, que 

passou por um período de transição no primeiro semestre de 2022, objetiva proporcionar 

conectividade a todos os alunos, e condições de acesso às atividades e às aulas 

síncronas e assíncronas, via plataforma Google Classroom. Seguindo essa perspectiva, 

a escola disponibiliza computadores em espaços destinados ao atendimento aos alunos, 

como a Biblioteca, nos três períodos de funcionamento. Além disso, está previsto a 

entrega de chromebooks aos estudantes, no segundo semestre de 2022. 

O Serviço de Apoio Escolar (SAE), coordenado pela Gestão, e articulado às áreas 

do Núcleo Pedagógico e Educação Especial, está em fase de implantação. Atualmente, 

esse trabalho conta com o apoio de estagiários da área de Psicologia, que fazem a escuta 

e o acolhimento dos estudantes, bem como de professores e demais servidores, com o 

objetivo de acompanhar situações que impactam de forma negativa a vida escolar dos 

estudantes. Realizar, ainda, encaminhamentos e oferecer apoio ao aluno no seu percurso 

de aprendizagem, são ações importantes que visam a promover a inclusão e permanência 

dos estudantes na escola. 
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Portanto, o processo inclusivo no Ceprocamp é assegurado para o público que nele 

é atendido. O sistema de cotas propicia o acesso e a inserção na educação profissional, de 

um público culturalmente diverso e historicamente excluído do processo educacional. 

Coerente com a ideia de que a participação dos estudantes na vida e cotidiano escolar é 

um dos princípios de uma escola que se faz inclusiva, entre as várias metas, elencadas no 

Cap.IV neste Projeto Pedagógico, está a de ampliar o protagonismo desses estudantes, 

seja nas interações cotidianas, nos Conselhos, nas reuniões entre os vários segmentos e 

em outros espaços. É importante ressaltar que esse protagonismo já se fez presente, 

inclusive, na elaboração do presente Projeto Pedagógico, como se verifica também no 

tópico deste capítulo: movimento de discussão do PP. 

O princípio da escola inclusiva, que recupera o direito de todos à educação, legitima 

as ações da Educação Especial (EE), cujo trabalho de acompanhamento especializado dos 

alunos com deficiência é reconhecido e valorizado dentro do Ceprocamp/Fumec. O 

documento “Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência (2007)”5, em seu 

art. 24, aponta para o direito à educação. E acrescenta que: 

 

Para efetivar esse direito sem discriminação e com base na igualdade de 
oportunidades, é necessário se assegurar um sistema educacional inclusivo em 
todos os níveis, bem como o aprendizado ao longo de toda a vida; 

As pessoas com deficiência não podem ser excluídas do sistema educacional geral 
sob alegação de deficiência;  

Devem ter a possibilidade de adquirir as competências práticas e sociais 
necessárias de modo a facilitar sua plena e igual participação no sistema de ensino 
e na vida em comunidade; 

em ter acesso ao ensino superior em geral, treinamento profissional de acordo com 
sua vocação, educação para adultos e formação continuada, sem discriminação e 
em igualdade de condições. 

 

                                                
5 3 BRASIL. Convenção Internacional sobre os direitos das pessoas com deficiência  e seu Protocolo Facultativo à convenção sobre os direitos das pessoas com 

deficiência. Brasília, setembro, 2007. 
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As professoras dessa modalidade educacional, por pertencerem ao quadro docente 

da escola, assumem a responsabilidade de participar, com toda a comunidade escolar, na 

construção de uma escola democrática. Nesta perspectiva, a Educação Especial passa a 

ser inserida na proposta pedagógica da escola, atuando de forma articulada com a 

Educação Profissional e Educação de Jovens e Adultos – EJA Anos Iniciais da Fumec, 

voltando seu trabalho para o atendimento educacional especializado desses estudantes.  

Desta forma, o serviço de Educação Especial é oferecido no Ceprocamp, por meio 

do Atendimento Educacional Especializado – AEE, nas Sala de Recursos Multifuncionais. 

O AEE é definido no §1º, art. 2º, do Decreto nº. 7.611/2011, como “conjunto de atividades, 

recursos de acessibilidade e pedagógicos, organizados institucionalmente e prestados de 

forma complementar e/ou suplementar à escolarização”. Constitui oferta obrigatória pelos 

Sistemas de Ensino para aqueles alunos que necessitem de um conjunto de atividades e 

recursos de acessibilidade para participação nas práticas curriculares da escola, conforme 

avaliação e indicação da equipe escolar”.6 Trata-se de um serviço importante como garantia 

de inclusão aos alunos com necessidades especiais, encaminhados pelo próprio 

Ceprocamp ou pelas classes de EJA – Anos Iniciais, pertencentes à Fumec. Este trabalho 

é desenvolvido pelas professoras da Educação Especial, seguindo um plano de trabalho e 

fazendo-se valer dos recursos e materiais diferenciados, como: recursos ópticos, 

mobiliários e materiais adaptados, máquinas e materiais em braille, tecnologia assistiva, 

entre outros. 

É certo que muito se tem a refletir, planejar, implementar quando se trata de alçar 

uma educação inclusiva e uma escola efetivamente acolhedora. No âmbito pedagógico, 

são notórios os esforços dos educadores no sentido de adequações didático-metodológicas 

que possam favorecer/contribuir para o aproveitamento escolar de alunos com algum 

problema ou dificuldade. As mais variadas práticas são observadas no cotidiano das salas 

                                                
6 
file:///C:/Users/SALA%20DE%20RECURSOS/Downloads/Orientacoes_para_encaminhamento_de_alunos_ao_servico_de_SRM.pdf 
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de aula nas diferentes áreas e com diferentes professores. Entre essas práticas pode-se 

citar: atendimento/acompanhamento mais individualizado ao aluno com mais dificuldade; 

elaboração de material adaptado e ampliado, se necessário; reforço de conteúdos em 

horários extraclasse; conversa com o aluno para levantamento das possíveis dificuldades; 

atividades pedagógicas complementares; empréstimo de material de apoio em sala de 

recursos; atividades em grupos para troca de conhecimentos e saberes entre os alunos; 

entre outras atividades. O tema da inclusão se faz presente nas discussões em diferentes 

momentos e espaços coletivos, como TDCs, TDPs, TDFs e nos Conselhos de Módulo. 

Ressalta-se que a Meta 20 do Cap. IV deste PP é voltada a questões de formação na 

temática educação inclusiva, atendendo aos apontamentos e sugestões dos professores. 

Essas formações devem estar voltadas a toda comunidade escolar da qual as professoras 

de AEE também farão parte, por meio de formações externas e de socialização com os 

professores.    

O Ceprocamp vem caminhando nesta direção rumo a uma escola inclusiva, sempre 

numa perspectiva coletiva de avaliação, planejamento, metas, intervenções, 

especialmente, como se referiu, por conceber a inclusão como mudança representada por 

toda a diversidade presente na escola e não somente alunos com deficiências, problemas 

ou limitações.   

 

3.2- Formação para o trabalho e a cidadania 

O eixo 2, denominado Formação para o trabalho e a cidadania, emerge como uma 

temática fundamental aos cursos oferecidos no Ceprocamp, pois, pensar a educação 

profissional implica em discutir os princípios da cidadania, da ética, da inclusão e dos 

direitos humanos e o próprio conceito de trabalho. Corresponde, ainda, ao objetivo de 

propiciar melhoria da qualidade de vida das pessoas, o que vai ao encontro das ideias de 

Frigotto (2007, p.1146): 
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(...) o diferencial está na proposta política e pedagógica da escola, centrada no 
debate e na concepção da escola unitária e polissêmica, uma escola comprometida 
em formar jovens que articulem ciência, cultura e trabalho e lhes dê a possibilidade 
de serem cidadãos autônomos que possam escolher seguir seus estudos ou, se 
tem necessidade, ingressar na vida profissional. 

 

Nosso país é multicultural, apresentando grande diversidade social. O trabalho 

educacional com os alunos deve favorecer o respeito, a cooperação e a participação cidadã 

nessa sociedade plural. É papel da escola articular o conceito de cidadania aos planos de 

ensino e prática dos educadores, favorecendo que os alunos se reconheçam como sujeitos 

sociais, construtores de sua história.  

No período de elaboração deste Projeto Pedagógico foi possível realizar a escuta 

dos alunos em relação à escola, à inclusão e à formação cidadã, como nos exemplos 

abaixo: 

No dia a dia eu consigo perceber a inclusão, seja entre alunos, professores, 
funcionários etc. e fico feliz vendo que a instituição está dando um passo importante 
para a construção de uma sociedade mais igualitária. 

O tratamento e acolhida dos funcionários e professores aos portadores de 
deficiência, negros e demais raças, gêneros, além dos idosos, serve de exemplo a 
todos os participantes da escola...Acho que está perfeito, sinto que todos interagem 
de maneira saudável, amável e gentil.  

 

 

A formação para o trabalho, a cidadania, a solidariedade e a busca por direitos 

individuais e coletivos são as bases para práticas pedagógicas inclusivas da educação 

profissional, no Ceprocamp. Reconhecendo-se, politicamente, como sujeito, os alunos se 

percebem como indivíduos sociais, como se observa nestas falas de alunos do Ceprocamp. 

Acreditamos que a inclusão é o direito que todo ser humano tem de ser incluído, 
independentemente de sua cor, raça, deficiência, gênero; representa o ato de 
igualdade entre todos os diferentes indivíduos, permitindo o direito de se integrar 
na sociedade. 

Eu observo o respeito como que somos tratados pelos funcionários...e a 
preparação que estamos recebendo para sermos incluídos no mercado de 
trabalho. 



 

FUMEC / CEPROCAMP 

Centro de Educação Profissional de Campinas 

 
 

82 

 

FUMEC/CEPROCAMP 
Unid. “Prefeito Antônio da Costa Santos” - Avenida 20 de Novembro, 145 - Centro Campinas/SP  

 CEP 13013-140 / Fone: (19) 3731.3650 
82 

 
 

Vejo que há diversidade de idade, cor, gênero, classe social de pessoas no 
Ceprocamp e essas características agregam na hora da exposição de experiências 
ou ideias sobre determinados assuntos. 

 

Neste processo, fazem parte reflexões como: “quem sou”, “o que eu quero”, “qual 

meu lugar no mundo”, “como conquisto uma vida digna” etc. O papel da educação escolar 

e, em específico, da educação profissional, em relação à formação para o trabalho e a 

cidadania, torna-se fundamental por permitir aos adolescentes, jovens e adultos, 

especialmente das camadas menos favorecidas, compreender o significado das múltiplas 

relações sociais, que impactam e são impactadas pelas relações de trabalho. A consciência 

cidadã contribui para uma participação ativa e crítica na sociedade, o que significa pensar 

estratégias de inclusão dos grupos mais vulneráveis.  

O Regimento Escolar do Ceprocamp, Portaria SME nº 105, de 20 de dezembro de 

2019, pauta seu artigo 5º, do Capítulo II, pela Constituição da República Federativa do 

Brasil de 1988 e pela Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, Lei 9394/96, para 

explicitar os objetivos e fins da Educação Profissional, instituídos no Ceprocamp, como 

consta abaixo: 

I - formar o aluno para o exercício da cidadania, de forma a desenvolver as 
competências e valores éticos, sociais e políticos, necessários à integração na 
sociedade em que se situa;  
II - promover a preparação e a orientação básica para a integração do aluno no 
mundo do trabalho, com competências que contribuam com o aprimoramento 
profissional e que permitam acompanhar as mudanças da sociedade 
contemporânea, em nível local e global;  
III - possibilitar o desenvolvimento das competências para que o aluno continue 
aprendendo, de forma autônoma, crítica e reflexiva, e com capacidade para articular 
os saberes aprendidos;  
IV - formar profissionais em Educação Profissional Técnica de Nível Médio; 
V - formar profissionais em cursos de qualificação profissional para promover a 
inserção no mundo do trabalho, seja por formação inicial ou continuada;  
VI - formar profissionais em cursos de Especialização Profissional Técnica de Nível 
Médio;  
VII - promover a valorização do aluno como sujeito dotado de saberes e 
conhecimentos socialmente construídos;  
VIII - articular as experiências e saberes dos alunos com os conhecimentos histórico 
e socialmente produzidos;  
IX - promover a inclusão de alunos público-alvo da Educação Especial, nos termos 
da legislação vigente;  
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X - atuar para a integração da Educação Profissional com as demais áreas da 
educação, do trabalho e do emprego, transformando o conhecimento produzido em 
melhores condições para o exercício da cidadania;  
XI - articular teoria e prática, considerando as necessidades de formação dos 
trabalhadores para o trabalho socialmente produtivo;  
XII - atuar para o desenvolvimento da autonomia do aluno, contribuindo para a sua 
inclusão na economia formal da sociedade contemporânea. 

 

Buscando realizar esses objetivos educacionais, o Ceprocamp apresenta a seguinte 

organização curricular e pedagógica: 

 

3.2.1 - Currículo e práticas pedagógicas 

Conteúdos, metodologias, recursos e processos de avaliação 

 

Os conteúdos representam os conhecimentos necessários para a formação, os 

temas ou assuntos que são estudados durante o curso, em cada componente curricular, 

bem como os procedimentos e os valores que deverão orientar o aprendizado. É por meio 

da construção dos conteúdos (conceitos, atitudes, ações, valores) que o conhecimento será 

elaborado e apropriado. Para proporcionar o conhecimento, os conteúdos da Educação 

Profissional devem estar associados e articulados de forma a garantir que, a partir de 

reflexões, vivências, aproximações por meio de diferentes práticas, o aluno possa 

apreendê-lo e aplicá-lo.  

O Projeto Pedagógico do Ceprocamp aborda três concepções de conteúdo: 

conteúdos conceituais (conhecer-saber), conteúdos procedimentais (saber fazer) e 

conteúdos atitudinais (ser-conviver), sendo todos eles importantes e indissociáveis da 

prática pedagógica. Zaballa (1998, pp 42-48), assim, se refere a esses conteúdos: 

Os conteúdos conceituais referem-se à construção ativa de capacidades 
intelectuais para operar símbolos, imagens, ideias e representações que permitam 
organizar as realidades. Os conteúdos procedimentais referem-se ao fazer com que 
os alunos construam instrumentos para analisar, por si mesmos, os resultados que 
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obtém e os processos que colocam em ação para atingir às metas que se propõem 
e os conteúdos atitudinais referem-se à formação de atitudes e valores em relação 
à informação recebida, visando a intervenção do aluno em sua realidade. 

 

Conforme nos orienta Zaballa, os conteúdos são instrumentos do conhecimento, no 

processo de ensino, por meio dos quais o ser humano desenvolve a compreensão do 

mundo que o rodeia, capacitando-se para o mundo do trabalho. Os conteúdos 

procedimentais são de caráter profissionalizante, pelos quais se visa que o aluno 

compreenda a prática de determinadas profissões, auxiliando no processo da escolha 

profissional no futuro, desenvolvendo habilidades, a memória, o intelecto, a dedução, 

habilidades motoras, e outras especificidades. Os conteúdos atitudinais são a vivência do 

ser com o mundo que o rodeia. O aprendizado de normas e valores torna-se alvo principal 

para que este conteúdo seja adquirido por quem quer que seja, e na sua proporção e 

qualificação só é desenvolvido na prática e em seu uso contínuo. De acordo com Saviani 

(2003, p. 141) 

Quando se pensam os fundamentos teóricos, observa-se que, de um lado, está a 
questão da dialética, essa relação do movimento e das transformações; e, de outro, 
que não se trata de uma dialética idealista, uma dialética entre os conceitos, de uma 
dialética do movimento real. [...] trata-se de uma dialética histórica expressa no 
materialismo histórico, que é justamente a concepção que procura compreender e 
explicar o todo desse processo, abrangendo desde a forma como são produzidas 
as relações sociais e suas condições de existência até à inserção da educação 
nesse processo. 

 

 No intuito de demonstrar tal movimento descrito pelo autor, apresentamos, a seguir, 

a reflexão coletiva dos professores sobre os aspectos inerentes ao processo de ensino-

aprendizagem no Ceprocamp. Esse tópico se torna parte fundamental deste Projeto 

Pedagógico, porque a visão dos docentes representa uma “escola viva”, na qual conteúdos, 

metodologia, recursos e processo de avaliação ganham sentido nos saberes e experiências 

do exercício profissional, tecidos na relação professor-aluno. 

 Assim, na visão dos docentes, os conteúdos representam as bases necessárias de 

conhecimento para a formação técnica e cidadã do aluno, no desenvolvimento de 
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competências e habilidades. Devem ser elaborados de forma que contribuam para a 

formação e qualificação do aluno para o mundo do trabalho. A escola só se faz uma 

instituição legítima e fundamental para a sociedade na medida em que permite o acesso ao 

conhecimento sistematizado e, culturalmente, acumulado pela humanidade. Os conteúdos 

devem ser ministrados gradualmente, de forma que o aluno aprenda e se capacite. O 

objetivo é integrar os alunos na sociedade ajudando-os na construção de sua autonomia.  

 No Ceprocamp, por ocasião da elaboração dos planos de ensino, os conteúdos são 

pensados e discutidos entre os professores de cada eixo e, também, com os professores 

dos eixos responsáveis por cada conteúdo/disciplina específico, de modo que possam 

contribuir e opinar de acordo com a sua área de conhecimento. Os conteúdos são 

elaborados sobre bases tecnológicas, habilidades e competências que se deseja que o 

aluno desenvolva durante o curso. Tendo como referência a legislação vigente para a 

educação profissional, da qual podemos citar: o Catálogo Nacional de Cursos Técnicos, 

criado em 2008, cuja última alteração ocorreu pela Resolução CNE/CEB n° 1, de 05 de 

dezembro de 2014, e pela Classificação Brasileira de Ocupações (CBO), instituída em 1982 

e atualizada em 2002. A centralidade do “trabalho como princípio educativo”, presente na 

Resolução CNE/CP nº 1, de 5 de janeiro de 2021, que define as Diretrizes Curriculares 

Nacionais Gerais para a Educação Profissional e Tecnológica, abrange conteúdos, 

conceitos e processos, integrados à ciência, cultura e tecnologia. 

 O plano de curso norteia o planejamento do professor, para o desenvolvimento dos 

objetivos de formação propostos. As demandas trazidas pelos alunos são consideradas, 

por meio da avaliação diagnóstica e de momentos de acolhimento, pois, assim, é possível 

identificar as barreiras ao aprendizado e possibilitar condições para que os educandos se 

apropriem  dos conhecimentos. 

 De modo geral, entre os professores, esse processo costuma acontecer, por meio  

através de diferentes metodologias, que são selecionadas de acordo com o conteúdo a ser 

abordado e a dinâmica das aulas, tais como: aulas expositivas; vídeos; debates; estudos 
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de casos; pesquisa com referências bibliográficas (livros, artigos, normas, apostilas); leitura 

de artigos científicos; pesquisa em sites de referência (Scielo, Google Acadêmico, 

Biblioteca da USP/UNICAMP/UFRGS, Capes, entre outros); documentários; atividades 

individuais e em grupos; visitas técnicas; aprendizagem baseada em projetos; atividades 

práticas; cinema em sala de aula; seminários; pesquisas/materiais disponibilizados pelos 

Conselhos Regionais, publicações/anais de congressos. Na área do Direito, o uso de 

jurisprudência dos tribunais também é considerado. As mudanças metodológicas sempre 

ocorrem de acordo com o processo ensino-aprendizagem, norteando o replanejamento dos 

conteúdos, metodologias e didáticas que tornem o mais acessível possível o conhecimento 

pelo aluno.  

 Na visão dos docentes, ensinar e aprender são aspectos que se entrelaçam na 

atividade docente, continuamente. Primeiro, porque o planejamento do curso requer muita 

pesquisa e reelaboração constante do plano de ensino e, segundo, porque o aluno também 

contribui com esse processo, compartilhando seus diferentes saberes e aprendizagens. O 

processo de ensinar e aprender é o centro do fazer docente, pois, tão importante quanto os 

conteúdos, o trabalho do professor assume grande responsabilidade ao buscar o 

planejamento da metodologia mais adequada para os conhecimentos que serão 

ministrados. Conforme os professores vão aprofundando os conteúdos e conhecendo 

melhor as possibilidades dos alunos, a metodologia vai sendo (re)construída. Todos os 

ambientes da escola são utilizados pelos professores no Ceprocamp, como espaços 

educativos: salas de aula; biblioteca; laboratórios técnicos, laboratórios de informática; área 

externa para atividades práticas e campos de estágio, auditório, ambientes de trabalho, 

externos, observados durante as visitas técnicas. Os recursos, geralmente, utilizados são: 

computadores e notebooks; Datashow; Plataforma Google Sala de aula; slides de aula; 

livros e apostilas, artigos científicos; filmes; documentários; materiais e equipamentos dos 

laboratórios. 
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Para favorecer a elaboração de relatórios técnicos, por parte dos alunos, os 

professores vêm utilizando as plataformas digitais, tanto para atividades assíncronas de 

pesquisa, como para o exercício da escrita e formatação de textos. A plataforma virtual 

também é utilizada para disponibilizar materiais complementares para estudo, exercícios e 

dispositivos de apresentação como notebook/projetores para apresentação de slides e 

vídeos. Outros usos do ambiente virtual ocorrem em situações em que há impossibilidade 

de atividades de apoio escolar presencial (nas situações especiais, tais como gestantes, 

alunos com doenças infectocontagiosas, ou por questões religiosas, etc) e, também, tem 

sido importante meio de comunicação, como um mural de informes gerais, pela Equipe 

gestora e pedagógica com os alunos e professores.  

 Os professores elaboram o “Acordo Pedagógico” com todas as turmas, como uma 

ação de negociação, que visa a construção de compromissos entre os agentes educativos 

e a tomada de decisões mais coletivas em relação à dinâmica das aulas, metodologia e 

processo de avaliação, além de possibilitar a interação entre professores e alunos. Os 

combinados, no decorrer de cada semestre, abordam questões referentes à convivência, 

avaliação e expectativas dos alunos. O plano de trabalho, as regras e as responsabilidades 

no processo ensino-aprendizagem são compartilhados com os alunos, que colaboram com 

a construção do documento. O “Acordo Pedagógico” se constitui, enfim, como uma peça 

fundamental no processo ensino-aprendizagem no Ceprocamp, pois é um recurso que 

favorece a organização da trajetória escolar dos alunos e contribui para a percepção dos 

professores sobre os sentidos da qualidade social do ensino. Esta ação se insere como um 

elemento de apoio ao plano que o professor executou e firmou com os alunos e, também, 

como parte dos instrumentos de avaliação utilizados no processo ensino-aprendizagem. 

 No Ceprocamp, os professores entendem que os processos de avaliação devem ser 

sempre refletidos de forma contínua, coletiva e processual. A base para a construção das 

avaliações deve ser o planejamento dialógico com foco na melhoria de todos os processos 

que envolvem o aprendizado dos alunos. Desta forma, entende-se que os processos 
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avaliativos têm como função central analisar avanços, realizar intervenções e 

redirecionamentos necessários para garantir o alcance do objetivo educacional. 

A avaliação é fundamental no processo ensino-aprendizagem à medida que 

oportuniza a todos os envolvidos no processo educativo, momentos de reflexão sobre a 

prática observando, no contexto, a si próprio, e todos os aspectos da relação aluno e escola. 

Como embasa a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional – LDB, a Lei 9.394, de 20 

de dezembro de 1996, em seu artigo 24: “a verificação do rendimento escolar observará o 

seguinte critério: a) A avaliação contínua e cumulativa do desempenho do aluno, com 

prevalência dos aspectos qualitativos e dos resultados ao longo do período sobre os de 

eventuais provas finais.”  

De forma diferente de um passado não muito distante, em que avaliação e 

aprendizagem não ocorriam de forma conjunta, e avaliar significava a aplicação de provas 

e testes, aprovar e reprovar os alunos, atualmente, a avaliação é um processo que tem uma 

função formativa. Inicia-se de forma diagnóstica, para que o professor tenha uma noção 

dos conhecimentos e da vivência dos alunos, e possa se aproximar das metodologias de 

ensino mais adequadas, a serem adotadas por ele. É uma ferramenta que possibilita ao 

professor aferir, continuamente, se suas escolhas estão produzindo resultados na 

aprendizagem dos alunos. Deve ser um processo contínuo, portanto, no decorrer das aulas. 

É um elemento de integração e motivação que vai muito além do resultado classificatório 

dos testes e provas, pois, ao contrário, leva em conta o desenvolvimento global do aluno 

também por meio de atividades em grupo, projetos e pesquisas, que realizam durante o 

curso. Deve- se alcançar o que Perrenoud (1999) indicou ser o correto nos “novos tempos”. 

A avaliação não pode ser apenas tratada como algo destinado aos alunos, mas, sim, 

ao se fazer uma avaliação, o professor também tem a oportunidade de rever conceitos e 

valores sobre sua prática, enquanto um profissional comprometido com o bom 

desenvolvimento de seus alunos. É um processo sistematizado de registro e apreciação 

dos resultados obtidos em relação às metas educacionais estabelecidas previamente, que 
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deve ser realizada continuamente com subsídio dos objetivos de aprendizagem, 

possibilitando ao aluno verificar seu percurso e aprendizagem, com os resultados 

comparados e compreendidos por ambas as partes. 

Na Educação Profissional, Modalidade da Educação Básica, a avaliação por 

competência e habilidade  constitui-se como uma tarefa importante, embora mais 

complexa. Esse modelo não prioriza a mensuração dos conhecimentos adquiridos, mas o 

acompanhamento da progressão das aprendizagens efetivadas, das habilidades 

construídas e atitudes adquiridas, no sistema formal de ensino como no próprio mundo do 

trabalho (LUCKESI,1993). É importante fundamentar o formato dos processos avaliativos, 

definir quais os instrumentos de avaliação que serão usados e como serão constituídos no 

conceito final. Tanto a concepção de avaliação quantitativa ou qualitativa, quanto as 

formas e critérios de avaliação constam no Regimento Escolar do Ceprocamp, instituído 

pela Portaria SME nº 105, de 20 de dezembro de 2019.  

Assim, a concepção de avaliação do Ceprocamp fundamenta-se nas dimensões: 

diagnóstica, formativa e somativa, sempre pautadas na avaliação dialógica que traduzirá 

em seus indicadores o alcance dos objetivos e metas iniciais. Nessas dimensões de 

avaliação enquadram-se as avaliações qualitativa e quantitativa. No caso da primeira, esta 

não busca informações mensuráveis, e deve observar o desenvolvimento do ensino na 

escola suprindo pontos subjetivos e habilidades cognitivas. Já a avaliação quantitativa é 

um método classificatório para mensurar as notas, o rendimento escolar, cuja técnica deve 

ser a função somativa, realizada no final do processo de análise, conseguindo chegar a 

uma classificação geral sobre o nível de aprendizagem dos alunos. A avaliação diagnóstica 

permite conhecer o que o aluno ainda não sabe e as expectativas em relação ao conteúdo 

da disciplina. Avaliações somativas possuem o objetivo de examinar se o estudante está 

acompanhando os processos de ensino e aprendizagem; avaliações formativas oferecem 

dados aos professores sobre seus procedimentos de ensino e aos alunos sobre seu 

desempenho. É importante lembrar, fazendo referência a Esteban (1999, p. 10), que: “o 
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olhar a todas essas alternativas precisa estar atento aos discursos e às práticas para evitar 

que a perspectiva técnica continue colocando na sombra a perspectiva ética”. 

Os professores no Ceprocamp, de modo geral, fazem-se valer dessas várias formas 

de avaliação no trabalho pedagógico cotidiano. A avaliação diagnóstica é considerada de 

muita importância no processo de ensino nos Cursos Técnicos e de Qualificação 

Profissional. Conforme relato dos docentes, esta avaliação atua de maneira preventiva e 

costuma acontecer, especialmente, no início do processo de ensino, quer seja via diálogo 

com rodas de conversa, discorrendo com os alunos sobre objetivos, referências da 

matéria, expectativas, nível de escolaridade etc, quer seja via instrumentos para avaliação 

de saberes, conhecimentos prévios e conteúdos da disciplina. Nas primeiras aulas, esse 

diagnóstico contribui muito para a integração do professor com a turma e conexão com os 

alunos, e a avaliação diagnóstica é muito importante em outras etapas do processo de 

ensino e, caso haja necessidade de reformulações no planejamento, isso ocorre. O Google 

Forms é também uma ferramenta que auxilia bastante na avaliação diagnóstica. 

As informações obtidas na avaliação diagnóstica costumam ser compartilhadas no 

Trabalho docente entre Pares - TDEP, no qual acontecem as trocas de experiências entre 

os professores e emergem subsídios ao trabalho docente. Essas trocas de informações 

sobre as turmas de alunos representam algo muito produtivo, enriquecendo e servindo de 

subsídio ao trabalho docente. Inclusive, os professores almejam inserir a proposta de 

compartilhamento de processos diagnósticos entre os pares (mapeamento), desde o início 

do período letivo, de forma que essas trocas os auxiliam com informações importantes 

sobre a turma, considerando as informações que cada professor dispõe. 

Sobre a avaliação formativa, os docentes do Ceprocamp consideram-na importante 

para avaliação diagnóstica no processo de ensino-aprendizagem. Por exemplo, os alunos 

podem ter conhecimento de matemática básica, mas apresentam uma dificuldade 

específica no momento de formalizar a resolução de um problema apresentado. Alguns 

alunos, especialmente, por já iniciarem o curso com defasagens nos conhecimentos 
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escolares básicos, demonstram dificuldade e fragilidade na ocasião de elaboração das 

atividades. Dessa forma, a avaliação formativa auxilia no acompanhamento desses alunos, 

por meio da observação contínua e cuidadosa sobre suas aprendizagens e sobre o ensino. 

A heterogeneidade entre os alunos sempre se faz presente, seja em relação às 

experiências, à faixa etária, aos conhecimentos etc, e é necessário que o ensino trabalhe 

em forma de “espiral” para procurar atender a demanda de todos os alunos. Os alunos 

apresentam mudanças recorrentes, no decorrer do processo de ensino e aprendizagem, e 

o acompanhamento individual auxilia muito na aprendizagem. Na avaliação formativa, o 

potencial dos alunos precisa ser avaliado e as avaliações precisam ser diferenciadas. 

Inclusive, porque existem os conhecimentos prévios, e muitos alunos iniciam o curso com 

ele já em andamento. 

A avaliação formativa é importante já que as turmas se diferenciam quanto ao 

aproveitamento escolar, são variadas e a avaliação tem que ser constante considerando 

os procedimentos utilizados e as características da turma. É necessário um olhar contínuo 

para os alunos, pois um aluno pode estar apresentando um ótimo aproveitamento no início 

do ano, e a mesma situação não ocorrer na continuidade do curso. O contrário também 

ocorre, pois muitos alunos que iniciam com dificuldades na aprendizagem podem 

apresentar melhores resultados no decorrer do processo. Como bem observa Esteban 

(1997, p. 53) 

Avaliar o aluno deixa de significar fazer um julgamento sobre a aprendizagem do 
aluno, para servir como momento capaz de revelar o que o aluno já sabe, os 
caminhos que percorreu para alcançar o conhecimento demonstrado, seu processo 
de construção de conhecimentos, o que o aluno não sabe, o que pode vir a saber, 
o que é potencialmente revelado em seu processo, suas possibilidades de avanço 
e suas necessidades para que a superação, sempre transitória, do não saber, 
possa ocorrer. 

 

Além disso, é importante se ensinar ao aluno a buscar o conhecimento e não apenas 

depender do outro ou do professor, uma vez que esta “era do conhecimento e da 

informação” requer alunos pesquisadores. A autonomia representa um princípio para o 
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crescimento dos alunos, domínio do conhecimento e autoconfiança. São questões que 

ultrapassam os objetivos de ensino, propriamente, pois não se trata de tecnicismo, mas de 

aprendizado e busca de conhecimento. 

Sobre as formas de registros do aprendizado dos alunos compõem-se de Diário de 

Classe, da Ata do Conselho de Módulo - CM e registros do professor, para o 

acompanhamento do aluno. Os registros são feitos no Diário de Classe e no Sistema 

Integre da Instituição, e discutidos nos Conselhos de Módulo. As formas de recuperação 

da aprendizagem do aluno são: recuperação paralela, recuperação contínua e período 

específico, e este último está em processo de construção no Ceprocamp. As discussões 

sobre aproveitamento e avaliação dos alunos acontecem nos Conselhos de Módulo - 

Intermediário e Final, reuniões do TDC e TDEP. Os instrumentos de avaliação utilizados 

costumam ser provas com formatos variados, atividades diversas, recursos da plataforma, 

aulas práticas, estágio, entre outras formas.  

A Lei de Diretrizes e Bases da Educação – LDB, Lei nº 9.394, de 20 de dezembro 

de 1996, recomenda às instituições de ensino “prover meios para a recuperação dos 

alunos de menor rendimento” (inciso V do art. 12), tendo os docentes que cuidar da 

aprendizagem dos alunos, conforme inciso III do art. 13, estabelecendo estratégias de 

recuperação dos alunos com menor rendimento. Deve ser praticada a recuperação 

contínua no decorrer das aulas e, por meio das atividades complementares, para alunos 

que apresentam  dificuldade mais acentuada. A sistemática e o acompanhamento dos 

resultados da avaliação da aprendizagem são detectados por meio da Avaliação Paralela 

e Contínua. 

Os professores do Ceprocamp utilizam vários instrumentos no processo de 

avaliação escolar dos alunos, dentre eles aqueles que atendem à Resolução CNE/CP nº 

1, de 5 de janeiro de 2021. Nesse momento, conteúdos, metodologias e avaliações são 

integrados e articulados, como é o caso dos seminários, das atividades de autoavaliação, 

das atividades online e remotas, do ensino híbrido, dos projetos internos e externos que 
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buscam estabelecer vínculos entre a teoria estudada e a prática observada e vivenciada 

nas atividades escolares, o simulado escolar (contextualizado), que possibilita verificar as 

noções e conceitos que os alunos ainda não se apropriaram. Os resultados auxiliam nos 

ajustes do planejamento, identificando os conteúdos prioritários e possibilitando 

intervenções mais adequadas para garantir a aprendizagem. 

Finalizando, a avaliação escolar é um importante momento do trabalho pedagógico, 

por auxiliar o professor a explorar novas possibilidades na escolha das melhores formas 

de acompanhamento do processo ensino-aprendizagem. Para avaliar o aprendizado do 

aluno no decorrer do processo educacional é preciso ir além do aspecto quantitativo e 

considerar um processo global, contínuo, interativo, claro, consciente e qualitativo. 

 

Planos de Curso e Planos de Ensino 

Os planos de cursos dos Cursos Técnicos e de Qualificação Profissional são 

elaborados, considerando-se as Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação 

Profissional de Nível Técnico. São, constantemente, reavaliados, analisados e 

discutidos com Professores Orientadores de Área (POAs), os professores, o Núcleo 

Pedagógico, a Equipe Gestora, a Diretoria Executiva da Fumec, a Supervisão 

Educacional e segmentos do mundo do trabalho. 

Um exemplo do processo de revisão dos Planos de Curso, é o estágio obrigatório 

que, embora componha a Matriz Curricular do Curso Técnico em Enfermagem, foi 

reavaliado pelos demais Eixos Técnicos, devido às dificuldades encontradas pelos 

alunos em se inserirem em um Programa de Estágio, e concluírem o curso no tempo 

esperado. 

Para que não haja prejuízo ao aluno no que se refere ao melhor acompanhamento 

e realização do plano das atividades associadas à empregabilidade, foram instituídos 

programas de Projeto Experimental, nos Cursos Técnicos. 
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O Plano de Curso orienta os docentes no planejamento do ensino, sequenciando 

os conteúdos essenciais à formação dos alunos, aos eventos escolares, aos materiais 

a serem utilizados e aos procedimentos avaliativos. Assim, cada curso do Ceprocamp 

tem seu Plano de Curso, devidamente estruturado de acordo com o Catálogo Nacional 

de Cursos Técnicos e a legislação vigente. De acordo com o Regimento Escolar, a 

Portaria SME nº 105, de 20 de dezembro de 2019, em seu artigo 43, Cap. II:  

 

Os cursos de Educação Profissional Técnica de Nível Médio possuem o Plano 
de Curso devidamente aprovado pelo órgão competente, devendo ser elaborado 
de acordo com as diretrizes nacionais e diretrizes estabelecidas pelo Sistema 
Municipal de Ensino de Campinas.  

Parágrafo único. Os planos dos cursos de Qualificação Profissional, inclusive 
Formação Inicial e Continuada de Trabalhadores, e de Especialização 
Profissional Técnica de Nível Médio, são elaborados de acordo com as diretrizes 
estabelecidas pelo Ceprocamp, respeitada a legislação vigente. 

 

Quanto aos Planos de Ensino do Ceprocamp, constituem-se em documentos 

elaborados pelos professores de acordo com o eixo e com as disciplinas de cada curso 

e apresentam a proposta de trabalho para o semestre letivo. No início e término de um 

componente curricular, todos os Planos de Ensino devem ser pensados, reelaborados 

e estruturados de forma coletiva e interdisciplinar nos seguintes tempos pedagógicos: 

TDC (Trabalho Docente Coletivo) e TDEP (Trabalho Docente entre pares), garantindo-

se, assim, o diálogo entre os docentes de um mesmo Eixo, Curso e a construção vertical 

e horizontal do currículo. 

O Plano de Ensino deve manter estreita relação com o Plano de Curso para 

garantir a coerência e integração de ações, elaborando-se a partir do contexto e das 

necessidades e possibilidades dos alunos, assim como se mostrar flexível e aberto, de 

maneira a permitir os ajustes sempre que necessário, sendo executável em um 

determinado tempo, com visibilidade para o processo e o cronograma. 

Em conformidade com o artigo 44 do referido Regimento, vigente desde 2020, os 
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Planos de Ensino de todos os cursos  

 

se constituem na sistematização da proposta de trabalho do professor - a partir 
de discussão coletiva e considerando o Plano do Curso e diretrizes da instituição 
e demais órgãos competentes - para determinado período letivo, módulo e 
turma, contemplando, no mínimo:  

I- Identificação;  

II- Ementa;  

III- Competências Profissionais;  

IV- Habilidades Profissionais;  

V- Bases Tecnológicas;  

VI- Estratégias de Ensino;  

VII- Recursos necessários para a execução do trabalho;  

VIII- Avaliação do processo pedagógico;  

IX- Cronograma de aulas;  

X- Bibliografia.  

Parágrafo único. O Plano de Ensino é elaborado no período que antecede o 
início de cada curso/módulo, e entregue em até trinta dias corridos após o início 
do período letivo, devendo ser avaliado periodicamente. 

 

A estrutura dos Planos de Ensino do Ceprocamp expressa as concepções e os 

princípios que caracterizam a identidade da Instituição, fundamentados neste capítulo. 

Os Planos de Ensino e os Roteiros de Atividade, referentes ao 1º semestre de 2022, 

encontram-se no link: https://www.ceprocamp.sp.gov.br 

 

          Sistemática e acompanhamento dos resultados da avaliação da aprendizagem 

- avaliação paralela e contínua: 

          Conselhos de Módulo – Intermediário e Final e outras ações avaliativas 

Segundo o Regimento Escolar do Ceprocamp, em vigor desde 2020, o Conselho 

de Módulo é um órgão de natureza consultiva e deliberativa que se destina à promoção 

da qualidade do ensino e à atualização do Projeto Pedagógico. De acordo com Cap. III, 

http://www.ceprocamp.sp.gov.br/
http://www.ceprocamp.sp.gov.br/


 

FUMEC / CEPROCAMP 

Centro de Educação Profissional de Campinas 

 
 

96 

 

FUMEC/CEPROCAMP 
Unid. “Prefeito Antônio da Costa Santos” - Avenida 20 de Novembro, 145 - Centro Campinas/SP  

 CEP 13013-140 / Fone: (19) 3731.3650 
96 

 
 

artigo 22, deste referido documento: 

 

O Conselho de Módulo é um colegiado de natureza consultiva e deliberativa, com 
as seguintes finalidades:  

I- analisar o desempenho dos alunos do módulo, considerando a individualidade e 
a coletividade, para deliberação;  

II- propor medidas de natureza didático-pedagógica aos alunos;  

III- buscar a melhoria contínua da qualidade de ensino.  

Parágrafo único. O Conselho de Módulo atua em todos os cursos desenvolvidos 
pelo Ceprocamp.  

 

O Conselho de Módulos ocorre em dois momentos previstos em Calendário 

Escolar: Conselho Intermediário e Final. No Conselho Intermediário é realizada a 

avaliação do aproveitamento dos alunos, por meio de uma ata específica que registra 

os casos com notas abaixo da média esperada e/ou com problemas de frequência. É 

um momento de diálogo, de bom senso e de consenso, apontando um olhar propositivo 

em busca do melhor acompanhamento para cada aluno.  

Nesta reunião, os docentes compartilham dados sobre o desempenho de seus 

alunos e pensam estratégias para promover a superação dos obstáculos identificados. 

Deste modo, os professores realizam o levantamento dos alunos que apresentam 

problemas de aprendizagem e frequência e apontam procedimentos pedagógicos mais 

adequados ao cenário do processo de ensino-aprendizagem diagnosticado nas 

reuniões, inclusive de cada aluno. Para cada diagnóstico identificado, são propostas 

intervenções com o intuito de acompanhar o aluno na superação destas dificuldades e 

contribuir para o sucesso da aprendizagem.  

O Conselho de Módulo Final tem por objetivo promover a classificação ou a 

terminalidade para todos os alunos matriculados. Ocorre como ato final do processo 

ensino-aprendizagem, após o processo de avaliação. O aluno que apresenta problemas 

de frequência pode solicitar a compensação de ausência e apresentar justificativa, a ser 
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analisada. Essa ação está prevista no Regimento Escolar, em vigência desde 2020, 

assim como o desenvolvimento de atividades específicas, elaboradas pelo professor de 

cada componente curricular. A compensação de ausência tem o caráter de promover a 

aproximação entre aluno e professor, e possibilitar ao aluno o direito à apreensão e 

progressão do conteúdo, que deve ser discutido, frequentemente, com os professores 

facilitando, assim, o acesso ao conhecimento e à certificação na área pretendida. 

 

Reunião família e educadores  

Devido à demanda pedagógica, ao longo dos semestres, percebeu-se a 

necessidade de compartilhar com os alunos o seu desenvolvimento pedagógico, e com 

os responsáveis, no caso de alunos menores de idade ou com necessidades especiais. 

Dessa forma, a prática de reuniões de família e educadores passou a integrar o 

calendário escolar do Ceprocamp a partir do ano letivo de 2018 e são realizadas ao final 

do Conselho de Módulo Intermediário. Nestas reuniões são apresentados, de forma 

individualizada, os aspectos relacionados ao aproveitamento dos alunos, visando a 

identificar os principais obstáculos à aprendizagem e refletir sobre novas estratégias que 

favoreçam a continuidade dos estudos dos alunos que necessitem de orientação e 

acompanhamento. 

Essa metodologia de acompanhamento dos alunos, a qual propõe reunião com a 

família, está sendo reavaliada devido a dinâmica dos diferentes cursos oferecidos pelo 

Ceprocamp, que possuem carga horária, plano de curso, certificações muito variadas, 

além de atender a um público adulto e trabalhador, com compromissos familiares e 

profissionais. Além disso, o Projeto Pedagógico do Ceprocamp prevê que o  

acompanhamento e a recuperação são processos contínuos e dialogados no ambiente 

educativo. 
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3.3 - Ressignificação do planejamento no Ceprocamp 

 

Os sentidos (...) vão se produzindo nos entremeios, nas articulações das múltiplas 

sensibilidades, sensações,  emoções e sentimentos dos sujeitos que se constituem 

como tais nas interações; vão se produzindo no jogo das condições, das 

experiências, das produções, das posturas e decisões desses sujeitos; vão se 

produzindo numa certa lógica de produção, coletivamente orientada, a partir de 

múltiplos sentidos já estabilizados, mas de outros que também vão se tornando 

possíveis (SMOLKA, 2004, p. 12) 

 

O eixo 3, denominado “Ressignificação do planejamento no Ceprocamp”, articula-

se aos dois primeiros, pois traz à tona o significado e o sentido que a escola e as atividades 

pedagógicas têm para educadores e alunos. Planejar, representa mais do que preparar 

um curso ou uma aula, significa traçar objetivos, propor meios, recursos, procedimentos 

que possam levar os alunos a se apropriarem do conhecimento produzido historicamente. 

Não é possível falar de ressignificados sem resgatar memórias, sem olhar e avaliar 

o presente, sem refletir e planejar o futuro. Parece possível fazer uma analogia de 

ressignificação do contexto escolar com o que Vygotsky (1998) chama de desenvolvimento 

real (aquilo que o indivíduo apresenta hoje) e potencial (o que o indivíduo pode apresentar 

amanhã) ao tratar do desenvolvimento humano. De forma semelhante, o ato de 

ressignificar leva, necessariamente, à mudança, a repensar a escola que temos hoje e a 

escola que queremos construir. O (re)planejamento escolar é inerente a um olhar sobre o 

papel da escola com seus diferentes tempos (de estabilidade e instabilidade); espaços 

variados ocupados e transitados pelos diferentes sujeitos; às pessoas e suas 

singularidades, com seus saberes, experiências, crenças, hábitos etc; as diferentes 

circunstâncias próprias das relações que se entrelaçam no cotidiano vivo da dinâmica 

escolar.  

Essas interações possibilitadas no ambiente escolar, carregadas de sentido e 

ressignificações, interferem efetivamente na cultura escolar. É a experiência social que 
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permite a cada pessoa dar sentido ao mundo e a si próprio. Esse movimento de sentidos 

é impulsionado pela gestão democrática e participativa, preconizada pela Lei de Diretrizes 

e Bases da Educação Nacional – LDB, Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996, como 

um dos princípios da educação nacional, no artigo 3º: a “gestão democrática do ensino 

público, na forma desta Lei e da legislação dos sistemas de ensino”. Conforme explica 

Bussmann (2013, p. 50): 

 

(...) ser administrada, supervisionada, inspecionada não é a razão da existência da 
escola, mas sim ser o espaço-tempo da prática pedagógica em que os alunos se 
relacionam entre si, com professores, ideias, valores, ciência, arte e cultura, livros 
e equipamentos, problemas e desafios, concretizando a missão da escola de criar 
as oportunidades para que eles se desenvolvam, construam e reconstruam o 
saber. 

 

Dessa forma, com vistas a caminhar nessa direção, a gestão do Ceprocamp busca: 

oportunizar o envolvimento da comunidade escolar de forma coletiva, favorecendo a 

parceria e o diálogo; conhecer a realidade escolar com base em diagnósticos dos atores 

escolares; desenvolver um planejamento participativo que vise aprofundar compromissos, 

estabelecer metas e abordar temas de interesse do grupo. Continuamente, o Ceprocamp 

busca clarificar as bases teóricas do processo, com revisão e dinamização contínuas da 

prática pedagógica à luz dos fundamentos e das diretrizes do currículo, dos mecanismos 

de participação, do ambiente e do clima institucional, das relações humanas, dos 

cronogramas de estudos e de reuniões etc. Uma atenção se volta à formação continuada 

e atualização constante do pessoal docente e técnicos. A coordenação administrativo-

pedagógica busca atuar de forma competente e interativa, com vistas a estimular, planejar, 

comandar, avaliar, apoiar e dialogar sempre, coletivamente (BUSSMANN, 2013, p. 51). 

Esses momentos costumam acontecer nas reuniões de acolhimento a alunos e 

professores, nas reuniões de trabalho docente coletivo, eventos internos (Ceprocamp 

aberto, semanas temáticas etc). Sobre diagnósticos da escola, nos seus diferentes âmbitos 
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ou aspectos, estes acontecem nos momentos coletivos citados. Também são realizadas 

avaliações no Google Forms cujos resultados são compartilhados com os educadores. O 

planejamento acontece tanto em grupos maiores como em subgrupos, seja por ocasião da 

elaboração do projeto pedagógico, nas reuniões semestrais para avaliação do processo 

de ensino e aprendizagem, nas reuniões de planejamento de plano de curso e de ensino, 

no Conselho de escola, nas reuniões dos docentes em geral. Concepções e práticas são 

sempre alvos de reflexão coletiva e discutidas tomando por base o contexto educacional 

do Ceprocamp. A instituição busca atender aos interesses de docentes e alunos no 

planejamento das formações continuadas na escola. Este projeto pedagógico, por 

exemplo, caracteriza uma gestão participativa em construção, que tem o apoio, o incentivo 

e o diálogo como importantes princípios.  

 

3.3.1 - Ceprocamp: uma escola em construção 

Em relação à escola que queremos construir, é importante mencionar que muito já 

vem sendo realizado do ponto de vista estrutural ou pedagógico na instituição. Um exemplo 

disso está no fato de que muitas propostas de mudança, apresentadas pelos professores 

nos encontros coletivos, já estavam sendo implementadas e/ou desenvolvidas na escola. 

Nesses últimos tempos, a escola tem vivido um período transitório no que se refere a sua 

organização e funcionamento em razão das consequências provocadas pela pandemia do 

Covid-19. Mas, por outro lado, mudanças significativas também ocorreram nos diferentes 

níveis na escola. Uma delas refere-se à mudança na gestão da unidade no segundo 

semestre de 2021. A estrutura física do Ceprocamp passou por adequações e 

manutenções em diferentes espaços, materiais, além de recursos restaurados ou 

adquiridos, representando ganhos para o trabalho de servidores, educadores e alunos. A 

estruturação do trabalho educativo, em relação a tempos e espaços pedagógicos, levou a 

novos formatos, de forma que o protagonismo dos docentes se fizesse cada vez mais 
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presente na escola. O tema da Inclusão ganhou atenção nestes espaços e propostas 

formativas com esta temática.  

A ampliação de parcerias firmadas com Redes de Apoio e Secretarias do Município 

tem proporcionado muitas contribuições, como é o caso, por exemplo, da “Rede Municipal 

de Proteção e Enfrentamento à Violência contra a Mulher”, vinculada à Secretaria de 

Assistência Social. A chegada de alguns estagiários da área de Psicologia no ano de 2021 

fortaleceu o acolhimento e o vínculo com alunos e comunidade escolar. Inclusive, está 

sendo desenvolvido o Serviço de Apoio Escolar - SAE, junto ao Núcleo Pedagógico do 

Ceprocamp, voltado ao atendimento de apoio e suporte à comunidade escolar, com base 

nos resultados deste trabalho. Houve uma ampliação na oferta de cursos e vagas 

distribuídas nas diferentes unidades educacionais do Ceprocamp (Centro e 

Descentralizadas), contribuindo com a formação acadêmica e profissional dos jovens e 

adultos que procuram por qualificação profissional. A questão da implementação da 

tecnologia de apoio às aulas, criada no contexto do ensino remoto, tornou-se relevante ao 

processo ensino-aprendizagem presencial, e busca favorecer o alcance de todos, 

professores e alunos, à postagem e correção das atividades nas diferentes linguagens e 

formatos e ao material didático e/ou complementar. Sobre essa questão, em 2022, a 

Fumec realizou o up grade na plataforma com o objetivo de melhorar os recursos e as 

funções que já estavam disponíveis. 

Essas medidas têm repercutido positivamente entre os alunos, pois, durante as 

reuniões para a elaboração do PP, conforme mencionado no tópico 2 deste capítulo, boa 

parte apontou satisfação por estar em uma escola que reconhecem como acolhedora, 

inclusiva e acessível e, na qual, interagem com uma diversidade de pessoas em todos os 

espaços, independentemente de raça, credo, convicções, características pessoais etc, não 

havendo distinção quanto a qualidade do atendimento recebido na escola. Inclusive, as 

oportunidades de formação profissional oferecidas aos alunos com dificuldades financeiras 

e em situação de desemprego foram apontadas como característica do Ceprocamp, assim 
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como a atenção e apoio recebidos, cotidianamente, dos professores, demais membros da 

equipe pedagógica e de outros setores. Pontos positivos também foram mencionados em 

relação à limpeza e organização da escola; sobre o ambiente acolhedor, a competência, 

atenção e dedicação dos professores na tarefa de ensinar e sua preocupação com a 

aprendizagem e o bem-estar dos alunos. 

Os professores também avaliaram esses processos e destacaram tanto as 

melhorias de âmbito estrutural, materiais e equipamentos, como fatores que repercutem 

na qualidade de ensino, quanto apresentaram proposições importantes para o 

desenvolvimento de projetos e ações nos âmbitos pedagógico e administrativo. Para citar 

um exemplo, a biblioteca escolar foi considerada por docentes e alunos como espaço 

primordial para o processo  ensino-aprendizagem. Os docentes mencionaram que este 

espaço promove o acesso ao conhecimento sistematizado e disponibilizado em diversas 

formas, como livros, e-books, jornais, revistas etc. 

É importante mencionar que as proposições relativas às demandas da escola, feitas 

pelos diferentes segmentos da comunidade escolar, se apresentam no capítulo IV, em 20 

metas que se estendem a todos os âmbitos da escola. Também, nos anexos, é possível 

verificar os planos elaborados por área de trabalho (setores) no Ceprocamp, com seus 

objetivos e propostas de trabalho, os quais expressam o comprometimento da escola como 

uma instituição que busca a melhoria no atendimento aos alunos e à qualidade de ensino. 

Todos esses planos nortearão o trabalho educativo do Ceprocamp nos próximos quatro 

anos, num movimento prospectivo, e com atenção para os eixos norteadores deste projeto 

pedagógico, como dito anteriormente. 

A preocupação e interesse da equipe educativa com uma educação voltada à 

formação crítica, ética e cidadã dos alunos pautam os tempos e espaços coletivos. 

Questões diversas são trazidas pelo grupo, visando compartilhar ações educativas 

apontadas como potencializadoras de mudanças nas práticas e processos pedagógicos, 

tais como: o desenvolvimento de projetos solidários com os alunos, como maneira de levá-
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los a conviverem com a diversidade social e estimular a participação coletiva para o 

desenvolvimento social. Conforme expressaram os docentes, a solidariedade envolve a 

percepção sobre as ações individuais e coletivas em um movimento ininterrupto e mútuo 

e, assim, a participação dos alunos em projetos sociais pode originar-se de um trabalho 

que busque fomentar, motivar e orientar os alunos para os propósitos coletivos.  

Outras ações, potencializadoras do desenvolvimento da vivência em comunidade, 

citadas pelos docentes, podem incluir formação de grupos de discussão e palestras, nas 

quais o valor da empatia se faria presente, assim como o ato de colocar-se no lugar do 

outro e respeitar opiniões diversas. Acrescentaram ser de muita importância a promoção 

desses grupos envolvendo temas atuais, como desigualdades sociais, sistemas públicos 

de saúde do Brasil e de outros países, racismo, cujos temas põem em destaque o da 

cidadania na escola. Elencar projetos sociais de profissionalização propicia o 

desenvolvimento da cidadania, o qual garante os direitos à liberdade, à participação 

política e social, à dignidade à vida humana, requalificando essas práticas nos espaços 

educativos ao ampliar as experiências educacionais. 

Nesse contexto de visão futura, que vislumbra ressignificações e mudanças, importa 

muito a reflexão sobre os conteúdos, metodologias, recursos e processos de avaliação, 

como realizado na elaboração deste Projeto Pedagógico sobre as práticas dos docentes 

no Ceprocamp. É necessário que esses aspectos, juntamente com as propostas de 

formação continuada, articulem-se, e conectem-se, cada vez mais, ao processo ensino-

aprendizagem. Além disso, é evidente que novas proposições de projetos, formações e 

programas pertinentes ao contexto escolar, prática pedagógica e processo ensino-

aprendizagem serão sobremaneira importantes para a comunidade escolar como subsídio 

a esse caminho. Um exemplo, é o caso da proposta da Justiça Restaurativa, um programa 

que tem por objetivo disseminar a Cultura de Paz, por meio de educação e diálogo entre 

os participantes, vias estas pelas quais as necessidades de cada um são expressadas, 

possibilitando criação de acordos consensuais e cooperativos. A instalação de um Núcleo 
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de Justiça Restaurativa no Ceprocamp já está se iniciando, com a proposta de formação 

de círculos de fortalecimento de vínculos e resolução de conflitos, cuja formação aos que 

serão integrantes da proposta já está prevista em parceria com os coordenadores do 

programa na rede municipal de Campinas. 

Essas reflexões e discussões entre os docentes aparecem também quando se trata 

do oferecimento de cursos no Ceprocamp, aspectos que compõem o plano de metas deste 

PP (Cap. IV). Por exemplo, os docentes reforçam a ideia de se estudar o oferecimento de 

cursos técnicos no período da manhã para os alunos concluintes do ensino médio, 

facilitando o ingresso em estágios no período da tarde. Outra questão, o itinerário 

formativo, que representa o realinhamento entre disciplinas, competências e habilidades 

aos objetivos do curso e à evolução do currículo, nos três módulos dos Cursos Técnicos, 

pode possibilitar aos estudantes o desenvolvimento das habilidades técnicas e 

psicossociais valorizadas pelo mundo de trabalho. Inclusive, os docentes propõem que 

este itinerário seja estruturado em formatos de aulas mais dinâmicas, com a participação 

ativa e engajada dos alunos, por meio de grupos de estudos, oficinas, laboratórios, 

projetos, espaços de aprendizagem na escola, entre outros. Citamos, também, a menção 

às alterações na organização curricular, com a revisão dos planos de curso visando a 

inclusão de atividades curriculares complementares para a conclusão dos Cursos Técnicos 

e de QPs semestrais. Estas horas fariam parte do Eixo de Formação Livre, compactadas 

em diversas atividades desenvolvidas durante o curso. Os professores destacam que as 

diversas atividades desenvolvidas deverão ser definidas no currículo, priorizando a 

cidadania e a formação para o trabalho. A inclusão no currículo de cursos de Pós Técnico/ 

Especialização Técnica representa uma opção de formação continuada visando a 

ampliação da capacitação e habilidade dos alunos que cursaram cursos técnicos  e seus 

conhecimentos a respeito da área que já estão atuando. Estes cursos poderiam ser 

ministrados de forma híbrida, a capacitação prática presencial e a teórica, de forma remota. 
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A visão de escola, trazida desde o Projeto Pedagógico anterior (2018, p. 16), de “ser 

referência de instituição pública de ensino de educação profissional, voltada para a 

inclusão e a promoção social com qualidade, bem como para o desenvolvimento humano 

e o fortalecimento das políticas públicas para a educação profissional”, representa um 

indicador das metas deste novo projeto pedagógico. Subsidia, também, a ideia de escola 

que queremos construir e seus objetivos estratégicos, cuja missão é a de: 

 

promover cursos de educação profissional, formação cidadã e capacitação para o 
mundo do trabalho para a população da Região Metropolitana de Campinas, tendo 
como prioridade apoiar a realização do projeto de vida das pessoas, promover a 
inclusão e reinserção social e desenvolver oportunidade de profissionalização 
(PROJETO PEDAGÓGICO CEPROCAMP, 2018).  

 

Sobre essa visão do futuro que queremos, há que se refletir sobre as 

potencialidades da escola, sobre as possíveis ações e intervenções sobre ela para que 

mudanças se concretizem no contexto escolar, a partir das efetivas aprendizagens e 

ressignificações pessoais e institucionais.  

 

3.3.2 - Memória da elaboração do Projeto Pedagógico 2022-2025 

    As etapas iniciais 

✓  Lançamento de Convite para a participação da comunidade escolar, dos 

profissionais da educação, dos CEMEPs e IP e da sociedade; 

✓  Publicação de Carta Aberta à Comunidade Educativa sobre a concepção do 

Projeto Pedagógico do Ceprocamp e a importância da participação de todos; 

✓  Realização de reuniões da equipe gestora e pedagógica para construção das 

ações que pudessem garantir o espaço necessário para a participação de diversos 

segmentos educacionais e sociais; 
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✓  Convite e estímulo à participação da Instituição Partícipe, colaboradores e 

profissionais da Educação; 

✓  O exemplar do Projeto Pedagógico (2018-2021) e adendos foram 

disponibilizados online para conhecimentos de todos os envolvidos nesta construção, a 

fim de terem ciência do que já foi proposto, novas sugestões e observações. 

           

           Planos de trabalho elaborados em conjunto com os servidores de cada 

setor 

Com a leitura da Carta Aberta aos professores e demais servidores, os diferentes 

setores da escola se reuniram com seus pares, para avaliarem os processos educativos 

e administrativos que impactam o trabalho pedagógico e colaboraram com a elaboração 

das metas deste Projeto Pedagógico. 

          

           O processo de discussão entre professores, alunos e servidores 

Para o segmento de docentes as atividades ocorreram nos dias de reuniões de TDC 

(trabalho docente coletivo) na seguinte sequência: 

✓   Retomada do projeto pedagógico 2018-2021, seja em relação à estruturação e 

organização, como em relação às propostas apresentadas pelos segmentos naquela 

ocasião (PP 2018); 

✓   Retomada dos dados de reflexão/síntese obtidos pelos professores no início do 

ano letivo em atividade de planejamento inicial; 

✓   Apresentação aos professores, pela gestão, de pontos relacionados ao Projeto 

Pedagógico 2022 em construção, objetivos, legislação, eixos norteadores, construção das 

metas etc; 
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✓   Proposta de atividade coletiva, por subgrupos: para cada Eixo do Projeto 

Pedagógico (1, 2 e 3); todos os apontamentos e sugestões apresentados nas reuniões de 

TDC de fim de  março e início de abril foram agrupados e analisados pelo Núcleo 

Pedagógico, a partir de categorias de temas em comum; dessas discussões originaram 

cinco categorias de temas (Adequações nos cursos oferecidos no Ceprocamp; 

Infraestrutura, materiais e equipamentos de tecnologia; Ações de apoio aos alunos);  

✓   Elaboração de planilhas com os temas/categorias e suas distribuições por eixos 

(1, 2 e 3) com as possíveis metas e ações; todas as sugestões de metas e ações (de todos 

os grupos) foram destacadas. Essas planilhas foram enviadas aos mesmos grupos para 

aprimoramento nas reuniões seguintes  de TDC; 

✓   A cada semana de discussão entre os professores, essas planilhas eram 

“alimentadas” pelo Núcleo Pedagógico com as novas proposições de metas e ações que 

surgiam, discutidas e complementadas, em um movimento coletivo nos TDCs da última 

semana de abril; 

✓   As proposições apresentadas nos TDCs da última semana de abril foram 

incorporadas novamente às planilhas pela Núcleo Pedagógico, para que as discussões 

seguissem nos TDCs da semana de início de maio; 

✓   Todas as metas e ações(re)planejadas foram destacadas em um modelo de 

plano de ação postado juntamente com as orientações aos professores, num trabalho 

conjunto entre professores e gestão, ressaltando que em algumas categorias aparecem 

nos apontamentos dos três eixos direcionadores; em outras aparecem apontamentos de 

dois eixos ou de um eixo apenas; 

✓   Todas as metas e ações foram analisadas pela gestão e reapresentadas aos 

professores para serem alinhadas coletivamente às prioridades de metas e ações para o 

projeto pedagógico, como consta no Cap. IV.  
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Em relação ao segmento alunos, foi destacado o eixo direcionador Inclusão, acesso 

e permanência para a atividade de reflexão, seja enquanto autoavaliação ou sugestões de 

metas e ações a serem construídas. As atividades ocorreram em dias combinados com 

alunos dos três períodos letivos. 

Nesta atividade, os alunos representantes de turma participaram, primeiramente, de 

uma apresentação pela Equipe Gestora de questões sobre o Projeto Pedagógico, tais 

como: o que este documento representa, legislação que o embasa, seus objetivos, 

contribuições, construção de metas e ações. Neste encontro, também se desenvolveu uma 

atividade sobre os conceitos de inclusão, acesso e permanência. Os alunos foram 

participativos na atividade, tendo que responder a duas questões: O que é inclusão para 

você? O que você observa no Ceprocamp que o leva a pensar que é uma escola inclusiva? 

Mais especificamente, a sequência de atividades foi a seguinte: 

a. Apresentação aos alunos (representantes de turma) sobre o Projeto 

Pedagógico; 

b. Desenvolvimento da atividade escrita a partir das duas questões colocadas 

(ver acima); 

c. Continuidade da atividade a partir da socialização nas classes/salas de aula 

pelos representantes de turma (o objetivo foi obter contribuições também dos 

demais alunos); 

d. Organização de painéis/murais no pátio da escola, nos quais foram afixadas 

as propostas dos alunos; 

e. Organização/tabulação dos dados pela gestão; 

f. Apresentação nos murais da escola da organização e finalização do 

processo com a construção das metas. 
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Para o segmento alunos, também, foi elaborado um formulário no Google Forms 

com questões importantes que contemplassem os três eixos direcionadores e trouxessem 

dados para o projeto pedagógico, como por exemplo, o perfil e a expectativa dos alunos 

Pós-Pandemia, cujos dados estão analisados no Cap II. 

Para o segmento de servidores, estagiários e funcionários terceirizados, 

desenvolveu-se uma atividade no intuito de ouvir seus apontamentos e contribuições a 

este PP. A atividade foi realizada no auditório na qual, primeiramente, se fez uma 

apresentação do Projeto Pedagógico e seus eixos norteadores para os próximos quatro 

anos (Inclusão, acesso e permanência; Formação para o trabalho e a Cidadania e 

Ressignificação do planejamento em todos os setores da escola). A partir desta 

apresentação, os servidores puderam refletir em duplas sobre duas questões propostas, 

quais sejam:  

1 – O que você observa no Ceprocamp que o leva a pensar nos quatro eixos 

norteadores?  

2 – O que você acha que pode melhorar na escola considerando os quatro eixos 

norteadores? 

A partir destas discussões e registros escritos, que foram entregues pelos 

participantes, optou-se por fazer uma organização dos dados apresentados agrupando-os 

por semelhança de temas. 

Todas as proposições apresentadas pelos três segmentos da comunidade escolar 

foram refletidas e destacadas neste PP, seja no plano de metas prioritárias, seja na Carta 

de Intenções para o Projeto Pedagógico 2022-2025.  

 O Plano de Metas foi fixado em murais na área externa da escola. 

 

As etapas finais 
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✓   Socialização e devolutivas sobre a elaboração do PP e suas metas junto aos 

professores, em reunião pedagógica; 

✓   Socialização, através dos murais da escola, do processo de elaboração do PP 

e as metas construídas; 

✓   Finalização da elaboração escrita do PP; 

✓   Análise e leitura da comunidade escolar, bem como do Supervisor Educacional 

responsável pelo Ceprocamp; 

✓   Reescrita com as alterações apontadas pela comunidade escolar; 

✓   Homologação do Projeto Pedagógico; 

✓   Lançamento do Projeto Pedagógico no Ceprocamp. 
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CAPÍTULO IV - O OLHAR DA COMUNIDADE ESCOLAR PARA O 

CEPROCAMP: a construção do plano de metas do Projeto Pedagógico 

 

Se planejar significa antever uma intervenção na realidade visando sua mudança, 
a pertinência do planejamento está intrinsecamente ligada ao reconhecimento da 
possibilidade de transformação vir a ocorrer, visto que o campo dos possíveis é o 
objetivo em direção ao qual o agente supera sua situação objetiva.                                                                                                                                                                                                        
.                                                                                  (VASCONCELOS, 2012, p. 56) 

 

 

4.1 - Proposições da comunidade escolar 

Para a proposta de (re)construção coletiva do Projeto Pedagógico 2022 (PP 2022) 

fez-se necessário e importante “ouvir” o que os diferentes segmentos tinham a dizer sobre 

a escola. Como referência, baseou-se nos três eixos direcionadores (Inclusão, Acesso e 

Permanência, Formação para o Trabalho e a Cidadania e Ressignificação do 

Planejamento no âmbito da escola), seja enquanto autoavaliação ou proposições para a 

construção das metas e ações coletivas a serem realizadas a partir deste ano de 2022. 

Neste sentido, foram planejadas e desenvolvidas atividades com os três segmentos da 

escola (docentes, alunos e servidores em geral). Ressaltamos que os processos 

desenvolvidos junto aos diferentes segmentos da escola, para a construção das metas, 

constam no tópico do Capítulo III “Os processos de discussão com professores, alunos e 

servidores”. Apresentamos, a seguir, a síntese dos principais dados resultantes deste 

trabalho coletivo, cujo objetivo foi extrair, de um conjunto de proposições, o plano de metas 

da unidade Ceprocamp para o PP 2022-2025:  

 

4.1.1 - O olhar dos professores para as demandas da escola 

Para o segmento docentes, as atividades ocorreram nos dias semanais de TDCs 

(trabalho docente coletivo). Desta forma, apresentamos a visão dos professores sobre os 
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processos escolares, que serviu de base para a construção das metas, por meio de cinco 

categorias temáticas que foram construídas, a partir da leitura das propostas levantadas 

no processo de discussão dos grupos. A opção por categorizar os temas/assuntos 

levantados teve o objetivo de organizar, de forma sistemática, as propostas a serem 

incorporadas às metas da escola, porém, ressaltamos que não devem ser compreendidas 

de forma estanque, posto que, invariavelmente, são interfaces de um mesmo problema. 

São elas: adequações nos cursos realizados no Ceprocamp; infraestrutura, materiais e 

equipamentos de tecnologia; ações de apoio aos alunos; questões pertinentes ao trabalho 

docente; processo de inclusão dos alunos. A seguir, apresentaremos os mais variados 

temas que se destacaram nessas categorias.  

Na categoria temática Adequações nos Cursos realizados no Ceprocamp, 

examinando os apontamentos dos três eixos norteadores, muitas questões aparecem 

relacionadas à criação e oferecimento de cursos novos, seja no que se refere aos períodos 

oferecidos para Cursos Técnicos e de Qualificação Profissional, como a temática dos 

cursos, a continuidade de temas, sua compatibilidade ao mercado de trabalho e relevância 

para os alunos. Outra questão que aparece com destaque relaciona-se à organização 

curricular dos cursos, seja no que se refere à necessidade de integração entre os eixos, à 

valorização do eixo comum, ao remanejamento de alunos de um curso para o outro e ao  

oferecimento de curso pós-técnico. E, ainda, um item recorrente relaciona-se às atividades 

complementares, para fortalecimento do currículo dos alunos, com a temática cultural e 

social. 

Na categoria temática, Infraestrutura, materiais e equipamentos de tecnologia, 

questões envolvidas com os laboratórios tiveram destaque nas proposições, como: 

manutenção e aquisição de equipamentos para os laboratórios, especialmente das 

unidades descentralizadas. Outro item apontado e que tem relação com esse anterior diz 

respeito ao planejamento prévio e avaliação das unidades anteriormente ao semestre 

letivo. A questão do acesso à Internet pelos alunos também teve destaque, tanto no que 
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se refere à ampliação da Rede no Ceprocamp como na distribuição de Chromebooks e 

outros recursos para acesso aos conteúdos e atividades de ensino no Google Sala de 

Aula. 

Na categoria temática Ações de Apoio aos Alunos, é possível observar que as 

questões mais destacadas referem-se: ao oferecimento de aulas de reforço para os alunos; 

à divulgação aos alunos de cursos novos (pré-requisitos necessários, informações sobre 

os cursos e mercado de trabalho, habilidades envolvidas); ao planejamento e à realização 

de eventos diversos que se aproximem da realidade dos alunos; à reflexão sobre o 

oferecimento de cursos híbridos e EAD para os alunos, com respectiva formação em 

tecnologia/ferramentas. 

Na categoria temática Questões Pertinentes ao Trabalho Docente, é possível 

observar que o assunto mais apontado refere-se aos tempos pedagógicos e/ou coletivos, 

como: TDEP (readequação de horários e programação) e Conselho de Módulo (priorizar 

os dias não letivos). O planejamento do semestre (antecipar) e o estudo de HP (para 

gravação de vídeo-aula) também foram citados. Outro tópico muito apontado é sobre 

formações aos professores, inclusive externas, assim como banco de dados com 

informações importantes sobre alunos e cursos. Outros pontos levantados são sobre as 

aulas/cursos do Ceprocamp (criação de curso híbrido, estudar dia letivo com 5 aulas, 

critérios para atribuição de aulas). 

Sobre a categoria temática Processo de Inclusão dos Alunos, alguns aspectos 

apontados aproximam-se de propostas já citadas em categorias anteriores, como é o caso 

da alternância nos períodos dos cursos oferecidos; a divulgação sobre os cursos novos 

(pré-requisitos básicos e conhecimentos em informática, orientações aos alunos e vídeo 

explicativo sobre os cursos no momento da matrícula, especialmente para o curso de 

Enfermagem). Outro ponto semelhante, em destaque, foi sobre a proposta de atividades e 

eventos diversos na escola, inclusive, com reorganização da semana temática levando em 

conta o orçamento para isso. As proposições que apareceram especificamente nesta 
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categoria são: aspectos relacionados aos cursos, como abertura de estágios nos primeiros 

Módulos; criação de disciplinas eletivas para escolha pelos alunos; itinerário formativo, que 

alie disciplinas, competências e habilidades aos objetivos do curso. Outro ponto citado foi 

sobre o Calendário Escolar e seu aprimoramento, de forma a torná-lo mais divulgado e 

conhecido. 

 

4.1.2 - O olhar dos alunos para as demandas da escola 

Para o segmento alunos, as atividades ocorreram em dias e horários, previamente, 

combinados e outros canais de comunicação que foram oportunizados (nos três períodos 

letivos). Desta forma, apresentamos a visão dos alunos sobre os processos escolares, que 

também serviu de base para a construção das metas. Tornou-se possível discutir e analisar 

as propostas, a partir de quatro categorias estabelecidas na tabulação. A opção por 

categorizar os temas/assuntos levantados teve o objetivo de organizar, de forma 

sistemática, as propostas a serem incorporadas às metas da escola, porém, ressaltamos 

que não devem ser compreendidas de forma estanque, posto que, invariavelmente, são 

interfaces de um mesmo problema. São elas: inclusão, acolhimento e permanência; 

infraestrutura da escola; educação e processo de ensino e aprendizagem; cursos, estágios 

e questões de trabalho. As categorias de temas apresentados pelos alunos são mostradas 

a seguir.  

Na categoria Inclusão, Acolhimento e Permanência, os aspectos mais apontados 

referem-se à questão do transporte, especialmente, aos critérios para solicitação do vale-

transporte ou passe escolar, pois os estudantes afirmam se sentir prejudicados. Como 

sugestão, os alunos propõem uma palestra com a equipe da TRANSURC Campinas para 

esclarecimento de dúvidas. Outra sugestão dos alunos seria planejar convênio com a 

TRANSURC para as carteirinhas de passe, desburocratizando a demora. Outro aspecto 

citado foi a necessidade de maior acessibilidade e suporte aos alunos no espaço físico da 
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escola, principalmente em relação ao acesso ao Piso Superior. Outra questão apontada 

foi quanto à participação dos alunos na escola, principalmente, no sentido de promover 

maior protagonismo aos estudantes nas reuniões e orientação às pessoas transgêneros 

quanto aos seus direitos. Quanto às ações de apoio aos alunos, foi colocado sobre a 

necessidade de apoio, suporte aos alunos, em sala de aula, como o caso de um monitor 

para auxiliar os que têm dificuldade ou deficiência. Também apontaram a necessidade de 

melhoria na Internet e entrega de Chip para que todos os alunos tenham acesso. E, 

também, colocação de material de higiene, específico, nos banheiros, e o fornecimento de 

copos descartáveis para algumas situações. Outro item apontado foi em relação ao lanche, 

atualmente, oferecido pela escola, como por exemplo: torná-lo mais reforçado, adequá-lo 

às pessoas com diabetes, oferecer lanches salgados). 

Na categoria Infraestrutura da Escola, as principais propostas apresentadas 

foram: sobre a mudança no sistema de intervalo e lanche (estudar a viabilidade de 

comerem o lanche mais cedo, mais mesas na área externa, criação de cantina). Outro 

aspecto foi em relação aos banheiros (melhorar higiene, disponibilizar materiais de higiene, 

criar banheiro para pessoas transgênero e com deficiência). Sobre materiais e 

equipamentos, foi apontada a necessidade de computadores para os alunos, projetores 

em todas as salas, melhora dos laboratórios e entrega de materiais aos alunos. Sobre a 

acessibilidade, apontaram a necessidade de manutenções no elevador. Sobre uniforme, a 

possibilidade de torná-lo obrigatório. Sobre segurança, apontaram em relação ao 

estacionamento (melhorias e vagas). 

Na categoria Educação e Processo de Ensino e Aprendizagem, foi apontada a 

dificuldade enfrentada pelos alunos em relação à tecnologia e conhecimentos de 

informática, pois este conhecimento acaba sendo pré-requisito para diferentes cursos. 

Sobre ensino-aprendizagem e atividades de aula (presencial ou remota na plataforma), os 

alunos apontaram a necessidade dos professores postarem conteúdos e atividades na 

plataforma para estudarem em casa e necessidade de maior esclarecimento nas aulas 
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pelos professores. Sobre os cursos e reformulações, sugeriram acrescentar a disciplina de 

Informática Básica ao Curso de Padeiro e Confeiteiro, já que utilizam conhecimentos de 

informática. Sugeriram, também, introduzir no currículo, matemática financeira; aulas de 

reforço para alunos com dificuldades e materiais mais diversificados pelos professores. 

Outro item apontado, foi a promoção de eventos e gincanas na escola. 

Na categoria Cursos, Estágios e Questões de Trabalho, os alunos sugeriram 

parceria com empresas para estágios (investimentos em vagas de estágios, vivências 

periódicas em empresas, convênios com empresas e estágio não remunerado). Sobre 

oferecimento de cursos, outro aspecto citado, foi a possibilidade de alunos desempregados 

estudarem mais de um Curso Técnico; também, mais esclarecimentos no Edital de 

Inscrição e Matrícula sobre os cursos e oferecer mais horários (períodos) para os Cursos 

Técnicos. 

 

4.1.3 - O olhar dos servidores, terceirizados, estagiários para as demandas da escola 

Foi desenvolvida uma sequência de atividades, também, com os demais servidores 

(estagiários, funcionários de serviços gerais, da administração etc) da instituição. Desta 

forma, apresentamos a visão dos servidores sobre o contexto escolar, que, também, serviu 

de base para a construção das metas. Tornou-se possível analisar as propostas, a partir 

de quatro categorias estabelecidas na tabulação. A opção por categorizar os 

temas/assuntos levantados teve o objetivo de organizar, de forma sistemática, as 

propostas a serem incorporadas às metas da escola, porém, ressaltamos que não devem 

ser compreendidas de forma estanque, posto que, invariavelmente, são interfaces de um 

mesmo problema. Apresentamos, a seguir, as categorias elencadas: construções, 

reformas e manutenções no Ceprocamp; organização/administração na/da escola 

Ceprocamp; inclusão, acolhimento, apoio e comunicação no Ceprocamp; escola e o 

processo de ensino e aprendizagem. 
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Na categoria Construções, Reformas e Manutenções no Ceprocamp, os 

aspectos mais apontados foram: reforma dos banheiros ou construção de outro banheiro 

para alunos transgêneros; reforma da escola de modo geral, especialmente a parte do 

fundo (riscos de animais peçonhentos); melhorias na biblioteca (espaço, acervos, limpeza). 

Na categoria Organização/Administração na/da Unidade Centro do 

Ceprocamp, as questões mais apontadas foram: necessidade de conscientização dos 

alunos para vários aspectos (locais de lanche, preservação da escola, higiene nos 

banheiros, atitudes preconceituosas); melhorar a comunicação entre secretaria, portaria, 

guardas e agentes de apoio sobre os eventos que ocorrem/ocorrerão na escola; 

estabelecer critérios para horários de entrada e saída dos alunos. 

Na categoria Inclusão, Acolhimento, Apoio e Comunicação no Ceprocamp, 

foram apontadas várias questões, sendo que as mais presentes, foram: providenciar 

acessibilidade com rampas para o Piso Superior; aprimorar a comunicação em todos os 

níveis da escola e para os alunos; melhorar suporte de materiais (copos descartáveis, 

papel toalha, materiais de primeiros socorros etc); oferecer apoio psicológico e orientação 

profissional; reforço em informática para os alunos; oferecer cota de impressões para 

alunos e professores; rever critérios para solicitação e deferimento do passe escolar.   

Na categoria Escola e no Processo de Ensino e Aprendizagem, a principal 

questão apontada foi: organizar monitores nas aulas para auxílio em Informática, pois 

muitos alunos não sabem o básico para iniciarem o curso.  

 

4.2 - A construção do Plano de Metas 

É importante ressaltar que algumas metas foram apontadas pelos professores dos 

grupos dos três eixos de discussões. No caso dos alunos e servidores, uma mesma 

categoria pode ter recebido, também, mais proposições que outras. No entanto, os critérios 

levados em conta, em conjunto com a Gestão, para a definição das metas prioritárias, 
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foram os seguintes: sistematização e maior clareza das propostas, após leitura e análise, 

agrupando temas afins, quando necessário, viabilidade técnica, legal e orçamentária; 

prazo e logística de execução e complexidade administrativa. 

Além da análise de viabilidade para a execução de cada proposição, de acordo com 

o explicitado acima, é importante mencionar que muitas questões levantadas pela 

comunidade escolar já foram ou estão sendo providenciadas ou executadas e, nesse 

sentido, não comporão o plano de metas, mas, por outro lado, indicam a necessidade de 

melhorar a divulgação das ações desenvolvidas pela escola. É o caso da reforma da 

escola, cujo projeto já está previsto para ser desenvolvido no segundo semestre deste ano. 

Essa reforma incluirá a construção de banheiros: um banheiro para pessoas transgêneros 

e outro para pessoas com deficiências. Também, neste segundo semestre, os alunos 

receberão os chromebooks para os auxiliarem com a questão de tecnologia e acesso à 

plataforma Google Classroom. A rede de internet já foi ampliada, neste primeiro semestre, 

facilitando o acesso nos diferentes espaços da escola e por todos os alunos. 

Os outros apontamentos/sugestões feitas pela comunidade escolar serão contínua 

e periodicamente avaliados com a gestão. 

 

4.2.1 - Apresentação das Metas prioritárias para o Projeto Pedagógico 2022-2025 

Tomando por base a análise do contexto escolar, por parte dos diferentes 

segmentos, apresentada no capítulo anterior, é possível afirmar que há semelhanças na 

visão dos grupos em alguns aspectos. Por exemplo, as categorias direcionadas aos 

assuntos Adequações nos cursos, Infraestrutura e materiais, Trabalho docente e processo 

de ensino-aprendizagem e, também, Inclusão, apareceram nos dados dos três segmentos 

da escola. Apenas a categoria relacionada a Ações de apoio aos alunos, do segmento 

professores, não apareceu nos demais, mas poderia se incluir na categoria referente à 

inclusão. Desta forma, tornou-se possível refletir e levantar um único conjunto de metas 
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prioritárias ao Projeto Pedagógico 2022-2025, a partir dessas categorias. Essa relação é 

apresentada a seguir.  

 

META Nº 01:  

Elaborar documentos/registros para a divulgação e atualização de melhorias 

realizadas no Ceprocamp, para a comunidade escolar. 

Ações para cumprimento da Meta: 

a) Elaborar relatórios, panfletos, materiais de divulgação para a comunidade escolar, 
tanto através de exposição em murais na escola, como através de apresentação 
nos tempos pedagógicos; 

b) Incluir as ações de melhoria realizadas na escola nas redes sociais, como 
Instagram, site da Fumec, Plataforma Google, entre outros; 

c) Promover a divulgação contínua das ações realizadas para os alunos, em um 
trabalho coletivo e envolvido com os professores; 

d) Elaborar uma avaliação anual para a comunidade escolar, via Google Forms, que 
ofereça informações importantes sobre as questões de infraestrutura, as melhorias 
realizadas e as novas necessidades identificadas; divulgar os resultados 
identificados. 

Responsáveis: Gestão, Núcleo Pedagógico, Professores, Estagiários.  

Cronograma: Previsto para divulgação no início do segundo semestre de 2022 com 

continuidade. 

 

META Nº 02: Organizar tempos/espaços de discussão coletiva em cada semestre para: 

avaliação das unidades e dos cursos (implicações de infraestrutura e de materiais), 

informações sobre alunos (Educação Especial e outros) para o próximo semestre.    

Ações para o cumprimento da Meta: 
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a) Estabelecer os critérios para avaliação e realizar uma análise geral da infraestrutura 
e materiais/equipamentos de todas as unidades a partir dos cursos que serão 
desenvolvidos;  

b) Apontar as reformas, materiais e equipamentos necessários, se for o caso, para os 
cursos que serão oferecidos; 

c) Solicitar que os docentes e o Núcleo Pedagógico avaliem os cursos e as condições 
de infraestrutura e materiais para desenvolvimento das aulas; 

d) Propor discussão, entre professores, sobre as especificidades de cada eixo, nos 

cursos novos ou em andamento (alunos especiais, situações comuns entre os 

docentes etc). 

Responsáveis: Diretoria Executiva, Gestão, Núcleo Pedagógico, professores, servidores. 

Cronograma: Previsto para início no segundo semestre de 2022 com continuidade nos 

anos seguintes. 

 

META Nº 03: Dar seguimento às mudanças e melhorias gerais na biblioteca da escola. 

Ações para o cumprimento da Meta 

a) Realizar novo levantamento de acervo importante e necessário junto aos 
professores para possível compra e ampliação do acervo de material; 

b) Estudar a contratação de bibliotecária para que o trabalho desenvolvido junto aos 
alunos seja conduzido por uma profissional desta área; 

c) Orientar continuamente a equipe de limpeza sobre reforço nos cuidados com 
higiene neste espaço da biblioteca assim como, também, os alunos para que não 
ocorra degradação de mobiliários e livros ou falta de higiene no local; 

d) Estudar a organização de um espaço de leitura aconchegante, na biblioteca, com 
almofadas, cortinas etc; 

e) Estudar, juntamente com os professores, a viabilidade de um acervo digital para os 
alunos; 

f) Organizar um acervo com os TCCs já aprovados pela banca para consulta pela 
comunidade escolar; 
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g) Estabelecer contatos e firmar parcerias com empresas que gerenciam plataformas 
de acervo digital, de modo que seja criado um login e senha para acesso pelos 
alunos. 

Responsáveis: Gestão, Núcleo Pedagógico, professores, alunos, funcionária da 

biblioteca.  

Cronograma: A partir do segundo semestre de 2022 com continuidade nos anos 

seguintes.  

 

META Nº 04: Organizar grupos de trabalho de professores para que discutam, analisem e 

ofereçam proposições sobre questões curriculares para os cursos técnicos, tais como: 

integração entre as disciplinas, valorização de disciplinas do eixo comum, atividades 

complementares ou extracurriculares aos alunos, oferecimento de curso Pós-técnico, 

inclusão de um módulo inicial básico para todos os cursos técnicos, itinerário formativo no 

qual se aliem disciplinas, habilidades e competências aos objetivos do curso. 

Ações para o cumprimento da Meta 

a) Planejar as reuniões nos tempos pedagógicos para a viabilização dos grupos de 
trabalho que discutirão os temas levantados sobre as principais demandas do 
processo de ensino e aprendizagem que impactam na qualidade do ensino 
desenvolvido; 

b) Promover informações, meios, tempos e espaços aos professores para que 
discutam e tragam propostas de atividades complementares ao currículo dos alunos 
nos cursos técnicos, como palestras, oficinas, mostras, projetos etc; 

c) Discutir semestralmente em TDC (após o conselho de módulo intermediário ou 
próximo ao final do semestre letivo) sobre os cursos técnicos e de qualificação 
(avaliações dos cursos, correção de rotas, sugestões para os próximos semestres); 

d) Alinhar, com base em critérios pedagógicos, possibilidades de substituição do 
professor titular em caso de ausência; 

e) Discutir em grupo de professores possibilidades de criação e oferta de cursos de 
Qualificação Profissional com conteúdos básicos (reforço escolar) e que possam ser 
aproveitados os cursos técnicos  (verificar viabilidade da proposta, realizar pesquisa 
de demanda, determinar quais disciplinas são básicas e como certificar o aluno); 



 

FUMEC / CEPROCAMP 

Centro de Educação Profissional de Campinas 

 
 

122  

 

FUMEC/CEPROCAMP 
Unid. “Prefeito Antônio da Costa Santos” - Avenida 20 de Novembro, 145 - Centro Campinas/SP  

 CEP 13013-140 / Fone: (19) 3731.3650 
122 

 
 

f) Discutir a viabilidade de inclusão de um módulo inicial básico para todos os cursos 
técnicos (com revisão do plano de curso e da grade curricular). 

 

Responsáveis e cronograma: Gestão, Núcleo Pedagógico, professores.  

Cronograma: A partir do segundo semestre de 2022 com continuidade nos anos 

seguintes.  

 

META Nº 05: Criar estratégias e procedimentos que possibilitem maior participação e 

envolvimento dos docentes nas reuniões de discussões para abertura de cursos novos, 

técnicos ou de qualificação profissional.  

Ações para o cumprimento da Meta 

a) Divulgar informações nos tempos pedagógicos (TDC, TDEP, TDF) e reuniões de 
Professores Orientadores de Áreas - POAs sobre a política da Fumec para abertura 
de cursos novos; 

b) Estudar, nas reuniões dos tempos pedagógicos/grupos de trabalho, os dados de 
empregabilidade (CAGED) e mudanças no mundo do trabalho que subsidiam a 
formação dos cursos novos; 

c) Elaborar pesquisa sobre a demanda e interesse da população por novos cursos, 
número de formandos nos cursos oferecidos, motivos da evasão escolar, para 
análise; 

d) Analisar, nos grupos de trabalho, questões relacionadas à abertura e fechamento 
de cursos que podem impactar direta e indiretamente no processo de ensino e 
aprendizagem para alunos e professores e suas implicações; 

e) Criar um banco de dados no Ceprocamp com informações importantes sobre alunos 
e cursos (pesquisas com alunos, dados de mercado, egressos, evasão) que possam 
subsidiar a discussão dos cursos novos e, também, o planejamento de ensino. 

Responsáveis e cronograma: Gestão, Núcleo Pedagógico, professores.  

Cronograma: A partir do segundo semestre de 2022 com continuidade nos anos 

seguintes.  
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META Nº 06: Buscar parcerias com empresas da região para realização de estágio ou 

trabalho remunerado pelos alunos  

Ações para o cumprimento da Meta 

a) Criar Grupo de Trabalho - GTs, com a participação de professores, para pesquisar 
sobre empresas na região de Campinas cujas áreas sejam relacionadas aos cursos 
dos quais os alunos participam no Ceprocamp; 

b) Realizar acompanhamento dos alunos egressos do Ceprocamp e sua inserção nas 
empresas da região, com vistas a se conhecer essas empresas para possível 
contato; 

c) Estabelecer contatos com as empresas para se firmar possíveis parcerias para 
estágios ou vivências periódicas remuneradas ou não que contribuam para a 
formação dos alunos; 

d) Viabilizar o sistema de banco de currículo na escola. Projeto já aprovado e previsto 
para início em agosto/2022. 

Responsáveis e cronograma: Gestão, Núcleo Pedagógico, professores, estagiários, 

funcionários.  

Cronograma: A partir do segundo semestre de 2022.  

META Nº 07: Ampliar os conhecimentos em tecnologia e informática nos diferentes cursos 

oferecidos no Ceprocamp 

Ações para o cumprimento da Meta 

a) Estudar, nos Grupos de Trabalho - GTs, a pertinência da readequação da matriz 
curricular dos cursos incluindo a disciplina de informática básica nos cursos que não 
a possuem; 

b) Ampliar a divulgação aos alunos sobre o Curso de Qualificação Profissional 
Informática Básica ou outros relacionados a área de tecnologia, como subsídio para 
o acompanhamento nos outros cursos; 

c) Refletir/discutir, nos grupos de trabalho, outras possibilidades de enriquecimento no 
aprendizado desta área, como, por exemplo, a revisão da matriz curricular do curso 
de Qualificação Profissional em Informática Básica. 

Responsáveis e cronograma: Gestão, Núcleo Pedagógico, professores.  
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Cronograma: Processo de discussão a partir do segundo semestre de 2022 e outras 

implementações a partir de 2023. 

 

META Nº 08: Oferecer aulas de reforço para os alunos com dificuldade de aprendizagem 

em conteúdos básicos ou comuns aos cursos 

Ações para o cumprimento da Meta 

d) Criar estratégias que possibilitem a criação de projetos de reforço, de acordo com a 
política educacional da Fumec; 

e) Discutir, desenvolver, oferecer, através do pagamento de horas-projeto (HPs), aulas 
de reforço com os alunos dos conteúdos escolares a partir de projetos com 
justificativa e demanda apresentada (verificada pelos professores nas turmas dos 
cursos técnicos e de Qualificação Profissional); 

f) Incluir o uso da plataforma Google Classroom para atividades complementares de 
reforço de conteúdos; 

g) Refletir/discutir, nos Grupos de Trabalho - GTs, outras possibilidades pedagógicas 
de favorecer o aprendizado dos alunos, inclusive, oferecer reforço aos alunos 
retidos que não estão cursando disciplinas no semestre. 

Responsáveis: Gestão, Núcleo Pedagógico, professores.  

Cronograma: A partir do segundo semestre de 2022. 

 

META Nº 09: Rever o uso pedagógico da plataforma Google Classroom para melhor 

aproveitamento dos alunos. 

Ações para o cumprimento da Meta 

a) Refletir coletivamente, nos tempos pedagógicos, sobre a forma como a plataforma 

vem sendo utilizada neste ano de 2022; 

b) Repensar alternativas que possam contribuir para um melhor aproveitamento da 

plataforma em relação a atividades de estudo para os alunos. 

Responsáveis: Núcleo Pedagógico, professores. 
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Cronograma: A partir do segundo semestre de 2022. 

 

META Nº 10: Analisar os critérios para solicitação e deferimento do passe escolar e vale 

transporte  

Ações para o cumprimento da Meta 

a) Acompanhar o encaminhamento do projeto de lei já elaborado com alteração de 
critérios para solicitação do vale transporte (cursos de Qualificação Profissional); 

b) Divulgar, na escola, legislação municipal que trata da solicitação do passe escolar 
(cursos técnicos); 

c) Apresentar aos alunos no acolhimento, juntamente aos outros pontos sobre o 
cursos, a questão do passe escolar e do embasamento na legislação municipal. 

Responsáveis: Gestão, Núcleo Pedagógico, estagiários.  

Cronograma: A partir do segundo semestre de 2022.   

 

META Nº 11: Providenciar, no projeto de reforma, a inclusão de mais um elevador 

adaptado para que a escola tenha dois elevadores para a acessibilidade de pessoas com 

deficiência ou problema de mobilidade. 

Ação para o cumprimento da Meta  

a) Acompanhar os estudos sobre a instalação de mais um elevador adaptado na 

escola, uma vez que o prédio da escola não apresenta estrutura adequada para 

construção de rampa de acesso. 

Responsáveis: Diretoria Executiva, Gestão, Núcleo pedagógico. 

Cronograma: aguardando a previsão da Diretoria Executiva. 

 

META Nº 12: Ampliar o protagonismo dos alunos na escola, seja na participação do Projeto 

Pedagógico, no Conselho de escola ou em outros colegiados e momentos oportunos 

Ações para o cumprimento da Meta 
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a) Promover ações que estimulem a participação e a representação dos alunos no 
Projeto Pedagógico e Conselho de Escola; 

b) Promover uma maior comunicação com os alunos através dos murais da escola 
com informes, pesquisas etc; 

c) Promover rodas de conversa e outras atividades de acolhimento aos alunos, através 
do SAE (Educação e Psicologia); 

d) Promover reuniões periódicas entre a gestão e os alunos representantes de sala 
para uma escuta sobre o cotidiano escolar. 

 

Responsáveis e cronograma: Gestão, Núcleo Pedagógico, SAE, estagiários.  

Cronograma: Processo contínuo, a partir do segundo semestre de 2022. 

 

META Nº 13: Ampliar o atendimento de apoio psicológico, orientação profissional e/ou 

outros encaminhamentos para atender a demanda dos alunos que necessitarem ou 

desejarem  

Ações para o cumprimento das Meta 

a) Dar continuidade a implementação do Serviço de Atendimento Escolar (SAE) no 
Ceprocamp junto à gestão e ao Núcleo Pedagógico; 

b) Organizar os serviços que serão desenvolvidos no SAE e envolver professores e 
equipe; 

c) Dar continuidade às ações de acompanhamento pedagógico pela Educação 
Especial e acolhimento psicológico junto ao SAE; 

d) Proceder aos encaminhamentos necessários de alunos para áreas específicas 
(assistência, saúde, saúde mental etc). 

Responsáveis: Gestão, Núcleo Pedagógico, SAE, estagiários.  

Cronograma: Processo contínuo, a partir do segundo semestre de 2022.  

 

META Nº 14: Repensar e reorganizar os tempos pedagógicos, para favorecer a 

participação dos professores na discussão sobre  os eventos internos e atividades 

educativas realizadas na escola 
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Ações para o cumprimento da Meta 

a) Reorganizar as semanas temáticas, em reuniões de TDEP, elaborando projeto que 
especifique as necessidades para a realização e apresentar à equipe gestora. 

b) Criar instrumento de consulta aos alunos para sugestões de temas e formatos de 
eventos complementares a sua formação no curso; 

c) Planejar com os professores os eventos que ocorrerão no ano seguinte para 
constarem no calendário escolar; 

d) Organizar em calendário escolar as semanas comemorativas das profissões de 
cada eixo tecnológico; 

e) Garantir que todos tenham acesso às informações sobre as atividades (locais, 
horários e formato) para que não ocorra falta de informações aos diferentes setores 
da escola. 

Responsáveis e cronograma: Gestão, Núcleo Pedagógico, professores.  

Cronograma: Processo contínuo, a partir do segundo semestre de 2022.  

 

META Nº 15: Ampliar o conhecimento pelos alunos sobre os cursos oferecidos no 

Ceprocamp (pré-requisitos importantes, habilidades envolvidas, exigências do mundo do 

trabalho, etc) 

Ações para o cumprimento da Meta 

a) Organizar/Elaborar um vídeo explicativo sobre os cursos para que os alunos se 
informem no momento da matrícula. Professores poderão desenvolver esta 
atividade em tempos combinados com a equipe gestora; 

b) Reorganizar em equipe o momento do acolhimento dos alunos, no início dos 
semestres, apresentando um pouco sobre os cursos (objetivo, público-alvo, 
mercado de trabalho, estágio, habilidades envolvidas etc). 

Responsáveis: Gestão, Núcleo Pedagógico, professores.  

Cronograma: A partir do segundo semestre de 2022.  
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META Nº 16: Retomar com a equipe de professores a discussão sobre o oferecimento de 

cursos híbridos e/ou cursos e disciplinas no formato remoto no Ceprocamp, de acordo com 

as diretrizes da FUMEC. 

Ações para o cumprimento da Meta 

a) Organizar momentos de discussão nos tempos pedagógicos ou Grupos de Trabalho 
- GTs sobre a possibilidade de oferecimento de cursos híbridos e/ou disciplinas de 
curta duração, no formato remoto, levando em conta as possíveis implicações e os 
ganhos ou não para os alunos; 

b) Realizar uma pesquisa no Google Forms direcionada a escuta dos professores 
sobre a visão dos docentes em relação aos cursos híbridos e disciplinas no formato 
remoto, a serem oferecidos (temas, duração etc). 

Responsáveis: Gestão, Núcleo Pedagógico, professores.  

Cronograma: A partir do segundo semestre de 2022. 

 

META Nº 17: Ampliar a divulgação do calendário escolar a toda comunidade, visando a 

melhoria do planejamento pedagógico.  

Ações para o cumprimento da Meta 

a) Planejar um “calendário acadêmico” contendo todas as datas e prazos, para 

solicitações de alunos, como: aproveitamento de estudos, início e término do curso, 

período de recesso, período de Conselho de módulo, reunião família/educadores 

etc. 

b) Divulgar o “calendário acadêmico” em todos os canais possíveis, como: sala de aula 

física e virtual, murais e sites da escola. 

c) Prever no calendário escolar já existente, datas das semanas temáticas de cada 

eixo tecnológico e dos demais eventos da escola. 

Responsáveis: Gestão, Núcleo pedagógico, professores.  

Cronograma: A partir do segundo semestre de 2022.  
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META Nº 18: Readequar e acompanhar as vagas em aberto, nos cursos já iniciados ou 

em andamento no Ceprocamp. 

Ações para o cumprimento da Meta 

a) Listar os aspectos atuais envolvidos com a migração dos alunos de um curso para 
o outro (prazos, cursos que oferecem essa possibilidade, procedimento pelo aluno 
etc;) e analisar outras possibilidades que possam facilitar esse processo; 

b) Estudar as possibilidades de ampliação de oferta de vagas remanescentes; 

c) Analisar a viabilidade de constar em “calendário acadêmico” os prazos e os cursos 
nos quais a migração ou a chamada para vagas remanescentes são possíveis. 

Responsáveis: Gestão, Núcleo Pedagógico, professores. 

Cronograma: A partir do segundo semestre de 2022.  

 

META Nº 19: Reorganizar os tempos pedagógicos dos professores (TDC, TDEP, TDF) 

Ações para o cumprimento da Meta 

a) Discutir coletivamente os tempos pedagógicos em relação aos dias e horários, tema, 
formato e conteúdo; 

b) Organizar formação sobre lousas interativas (Cefortepe); 

c) organizar formações nas diferentes áreas do conhecimento aliando teoria e prática; 

d) Divulgar diretrizes e critérios para oferecimento de Horas Projeto - HPs com 
elaboração de projetos educacionais a serem desenvolvidos com alunos. 

 

META Nº 20: Organizar formações sobre Educação Inclusiva para toda a comunidade 

escolar 

a) Planejar formações periódicas com a temática da Educação Inclusiva, com 
profissionais internos ou externos ao Ceprocamp; 

b) Planejar formações periódicas com a temática da Educação Inclusiva para os 
alunos; 
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c) Levantar com os professores temas específicos sobre inclusão que venham ao 
encontro de seus interesses e necessidades para as formações nos tempos 
pedagógicos; 

d) Compartilhar semestralmente, Núcleo Pedagógico, professores e Educação 
Especial, os casos de alunos acompanhados pela Educação Especial; 

e) Estudar a viabilidade de oferecimento de cursos para cuidador de pessoas autistas 
no Ceprocamp; 

f) Estudar a viabilidade da criação e oferecimento de curso de Língua Portuguesa para 
Estrangeiros e Indígenas. 

 

Responsáveis: Gestão, Núcleo Pedagógico, professores.  

Cronograma: A partir do segundo semestre de 2022.  
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ANEXO I - PLANO DE TRABALHO DAS ÁREAS QUE COMPÕEM A 
ESTRUTURA ORGANIZACIONAL DO CEPROCAMP 
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PLANO DE TRABALHO DA ÁREA: NÚCLEO PEDAGÓGICO   

 

Nome do Responsável pela Área:  

Andrea Jaconi  

 

Nomes dos integrantes da equipe de trabalho da área:  

      Alisson Thiago Bortolazo - Chefe de setor de operacionalização de processos 
escolares 
      Ana Regina Pinheiro – Orientadora Pedagógica  
      Edgar Akio Mekaro – Chefe de setor Gestão de Sistemas Educacionais 

         

O trabalho pedagógico desenvolvido no Ceprocamp é coordenado pelo Núcleo 

Pedagógico, cujas atribuições estão descritas no Regimento Escolar (2019):  

 

Seção II - Do Núcleo de Coordenação Pedagógica  

Art. 13. O Núcleo de Coordenação Pedagógica tem como responsável um 
profissional legalmente habilitado, nos termos do artigo 64 da Lei Federal nº. 
9.394/1996, designado pelo Presidente da Fumec, sendo integrada por:  

I- profissionais portadores de título de Licenciatura, em nível de graduação, com 
experiência docente de no mínimo dois anos, designados pelo Presidente da 
Fumec;  

II- Orientador Pedagógico, integrante do quadro de cargos de provimento efetivo 
da Fumec.  

Art. 14. Ao responsável pelo Núcleo de Coordenação Pedagógica, compete:  

I- coordenar, juntamente com o Gestor Público do Programa de Educação 
Profissional, a execução, implementação e avaliação das políticas educacionais 
definidas pelo Sistema Municipal de Ensino e pela Fumec, e expressas em seu 
Projeto Pedagógico;  

II- responsabilizar-se, juntamente com o Gestor Público do Programa de Educação 
Profissional e com o Orientador Pedagógico, pelo processo de elaboração, 
implementação e avaliação do Projeto Pedagógico; III– avaliar, juntamente com o 
Gestor Público do Programa de Educação Profissional e com o Orientador 
Pedagógico, o desenvolvimento das ações educacionais, visando ao 
aprimoramento e à melhoria da qualidade de ensino de forma contínua;  
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IV- orientar, juntamente com o Orientador Pedagógico e os professores com 
projetos para orientação de área profissional, a elaboração dos planos de ensino 
dos professores, em consonância com o Projeto Pedagógico e o Plano de Curso; 

V- orientar e acompanhar o trabalho da Secretaria, no que se referem aos arquivos, 
prontuários, documentação e escrituração;  

VI- implementar e avaliar, juntamente com o Gestor Público do Programa de 
Educação Profissional e o Orientador Pedagógico, os projetos de formação 
continuada de professores e de funcionários;  

VII- responsabilizar-se:  

a) pelo cumprimento deste Regimento Escolar;  

b) juntamente com o Orientador Pedagógico e professores que desenvolvem 
projetos para a orientação de área profissional, pela orientação dos professores 
para o cumprimento do plano de ensino, avaliando e reorganizando periodicamente 
o trabalho pedagógico;  

c) juntamente com o Gestor Público do Programa de Educação Profissional: 1- pela 
autenticidade dos documentos referentes à vida escolar dos alunos; 2- pela 
autoavaliação institucional;  

d) juntamente com o Gestor Público do Programa de Educação Profissional e com 
o Orientador Pedagógico: 1- pela elaboração e atualização dos planos de cursos, 
zelando para que os documentos sejam elaborados de forma coletiva e consoantes 
às diretrizes estabelecidas pelos órgãos competentes; 2- pelo processo de 
elaboração, implementação e avaliação do Projeto Pedagógico;  

VIII- fazer parte das Comissões designadas pela Presidência e Diretoria Executiva 
da Fumec;  

IX– responsabilizar-se pela aplicação das ações previstas neste Regimento 
Escolar;  

X- zelar pela divulgação e cumprimento deste Regimento Escolar;  

XI- desenvolver outras atividades inerentes à função, determinadas pela Fumec.  

 

 

Objetivo Geral  

Coordenar, subsidiar e apoiar o trabalho pedagógico desenvolvido no Ceprocamp, 

promovendo a reflexão permanente sobre a qualidade de ensino e os objetivos da 

educação profissional, no contexto da inclusão e da transformação da prática pedagógica, 

articulando a comunidade escolar em torno do projeto pedagógico da Instituição.  
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Ações Propositivas:  

Metas elencadas no PP 2022-2025, que estão detalhadas no quadro a seguir: 

 

1) Melhorar a comunicação e a interação entre a Gestão e o Núcleo Pedagógico com a 
comunidade escolar. 

2) Acompanhar a elaboração de diretrizes para o bom  uso e segurança 
dos  laboratórios. 

3) Articular a atualização do Regimento Escolar. 

4) Reavaliar os critérios para o preenchimento das  vagas remanescentes para  os cursos 
técnicos e  de qualificação profissional.  

5) Ampliar o estudo sobre os cursos de Qualificação Profissional para adequá-los às 
atualizações do mundo do trabalho,  bem como articular novas parcerias. 

6) Criar a “Agenda  Pedagógica CEPROCAMP” 

7) Orientar e acompanhar o atendimento da área de Educação Especial. 

8) Acompanhar o trabalho desenvolvido pela Biblioteca. 

9) Preparar ações com a comunidade escolar visando à avaliação permanente do 
Projeto Pedagógico do Ceprocamp. 

10) Criar procedimentos para  o compartilhamento  do material didático-pedagógico 
entre os docentes e NP. 
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DIAGNÓSTICO  OBJETIVOS  AVALIAÇÃO DA META 
Realização entre 2018-2021 

AÇÕES PREVISTAS NO PROJETO 
PEDAGÓGICO 2022-2025 

1) Melhorar a   
comunicação e a   
interação entre a   
Gestão e o Núcleo   
Pedagógico com a 
comunidade 
escolar 

a) Aproximar o Núcleo  
Pedagógico e a Gestão das  
necessidades e demandas  dos 
alunos.  
b) Abrir canais de comunicação 
permanentes com professores, 
alunos e demais servidores 
c) Integrar o aluno e os  setores 
nos processos  pedagógicos da 
escola.  
d) Acompanhar o  cumprimento 
das diretrizes  pedagógicas da 
Instituição. 

a) Criados momentos de  acolhimento e 
aulas inaugurais com  alunos 
ingressantes e veteranos, no  início de 
cada semestre e ao longo  do curso, nas 
duas unidades da  instituição.  
b) Foram organizados uma  pasta física  
com as diretrizes,  orientações e  
procedimentos de todas as  áreas do 
CEPROCAMP e virtual no drive; o 
planejamento, elaboração e divulgação 
das  diretrizes, procedimentos (de todos  
os setores) e comunicados que  
favoreceram a organização do trabalho 
pedagógico e  administrativo.   
c) Implantada a autorização dos alunos  
para a publicação de fotografias, em  
eventos escolares, no ato da  matrícula.  
e)  Feito o acolhimento dos alunos para 
apresentar e divulgar os espaços da  
escola e o regimento escolar,  acordo 
pedagógico e manual  do aluno e bases 
de acordos  de convivência em todos os  
ambientes escolares.  
 
. 

a) Ampliar a participação dos professores 
na organização das reuniões de 
acolhimento aos alunos no início das 
aulas. 
b) Manter as Salas de Informes Gerais, 
como murais virtuais para comunicados 
da gestão e da Secretaria Escolar a 
professores e alunos. 
c) Melhorar continuamente a 
comunicação, programando momentos 
de integração com outros setores do 
Ceprocamp e da Fumec. 
d) Manter paineis/ murais nas unidades 
do Ceprocamp e na sala de aula virtual, 
para a manifestação dos alunos sobre a 
escola, divulgação de vagas de emprego 
e outras demandas pertinentes aos 
alunos. 
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2) Acompanhar 
a  elaboração de   
diretrizes para o 
bom  uso e 
segurança dos  
laboratórios 

a) Acompanhar o trabalho  
desenvolvido em cada área  
visando o uso, com  segurança e 
zelo, do  patrimônio público;   
b) Orientar para que os  códigos 
de segurança de  cada área, vise 
à  preservação da integridade  
física dos seus usuários,  
especialmente, alunos e 
professores. 

a) Foram elaborados por POA 
instrumentos para atualização do  
inventário de materiais e  equipamentos 
existentes; o levantamento das 
necessidades de  aquisição; criação de 
diretrizes para  uso dos laboratórios.  
b) Realizada reuniões com os POAs  para 
organizar a divulgação de protocolos de 
uso do espaço para os usuários. 

a) Manter o acompanhamento dos 
laboratórios juntamente com o professor 
responsável,  visando articular os 
setores pedagógico e administrativo, de 
suprimentos e licitação. 
b) atualizar os demais laboratórios. 
c) apoiar a elaboração de projetos de 
implantação de novos laboratórios nas 
unidades do Ceprocamp. 

 
 

 

  
c) Propor a criação do  
Laboratório de Logística 
e  Informática. 

  

3) Articular a atualização do   
Regimento Escolar  

a) Revisar e atualizar 
artigos  do regimento 
escolar,  buscando 
atender às  demandas da 
comunidade  escolar. 

a)Foi atualizado o Regimento Escolar 
em 2019, com a participação de toda 
a comunidade  escolar. O trabalho foi 
organizado por uma comissão, que 
promoveu o esclarecimentos e o 
envolvimento de todos para o envio de 
propostas.  

a) Promover nova atualização do 
Regimento Escolar, devido às mudanças 
sociais e educacionais ocorridas no 
período da pandemia. 
b) Sensibilizar e organizar a comunidade 
escolar para a elaboração do novo 
documento. 
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4) Reavaliar os critérios   
para o preenchimento das  
vagas remanescentes para  
os cursos técnicos e  de 
qualificação profissional 

a)Analisar junto com a 
equipe gestora as  
causas da evasão dos 
alunos a partir do 
segundo módulo dos 
cursos técnicos.  
b)Criar estratégias para  
agilizar a entrada de 
alunos  para preencher 
as vagas  remanescentes 
desde o primeiro módulo.   
c)Promover a melhoria 
na divulgação dos cursos 
e de esclarecimentos aos 
candidatos. 

a)Foram realizadas pesquisas com os 
alunos desistentes sobre as  razões 
da evasão.  
b) Foi realizada orientação dos 
envolvidos no contato  com os 
candidatos/alunos para  melhorar o 
acolhimento e  esclarecimento sobre 
os  procedimentos escolares.  
c) Em 2018 iniciou-se  a utilização do 
Whatsapp para contato inicial com o 
aluno. 
d) foram realizadas alterações 
curriculares nos planos de curso de 
técnico de Meio Ambiente, 
Administração e Logística 
convertendo três QPs em primeiro 
módulo. Favorecendo que o aluno 
seja classificado para o segundo 
módulo, se aprovado.  
 
 

a) implementar ações para o 
acompanhamento dos alunos que 
desistem do curso desde o início do 
semestre.  
b) dar continuidade à pesquisa com alunos 
de primeiro módulo para conhecermos o 
perfil do ingressante no intuito de reduzir a 
evasão. 
c) criar estratégias para  agilizar a entrada 
de alunos  nas vagas  remanescentes 
desde o primeiro módulo.   
d) promover melhoria na divulgação dos 
cursos e de esclarecimentos aos 
candidatos. 
e) ampliar as alterações curriculares que 
viabilizem o ingresso/classificação de 
alunos no segundo módulo em diante.  
 

 
 

 

 
5) Ampliar o estudo  
sobre os cursos de  

 
a)Promover cursos que  
atendam às demandas 

 
a) Foi realizado em 2018, para a 
atualização do PP, pesquisas 

 
a)estudar a possibilidade de criar comissões 
com a participação de professores, para propor 
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Qualificação   

Profissional, para adequá-
los às atualizações do 
mundo do trabalho, bem 
como articular novas 
parcerias 

atuais  do mundo do 
trabalho;  
b)Conhecer os cursos 
mais  procurados por 
parte dos  alunos e o 
resultado dos  cursos 
oferecidos no primeiro  
semestre de 2018.  
c)Contar com a 
colaboração  de 
professores e demais  
setores da escola para o  
processo de pesquisa e  
avaliação dos cursos  
oferecidos, junto aos 
órgãos  de classe, 
sindicatos,  
universidades, empresas 
e  outros setores. 

sobre as demandas por  
formação, das áreas de trabalho 
na  região metropolitana de 
Campinas.   
b) foram ampliadas as unidades 
do Ceprocamp e as parcerias 
com instituições de ensino, em 
áreas periféricas da cidade. 
c) Foram coletadas em reuniões 
de TDEP contribuições dos  
professores para a criação de 
novas  QPs, sugerindo a revisão 
curricular  das antigas.  
 

pesquisas contínuas sobre o mundo do 
trabalho na  região metropolitana de Campinas. 
b) realizar debates e estudos, nas reuniões de 
formação, fomentando o estudo sobre novas 
exigências do mundo do trabalho e as 
ferramentas de ensino mais adequadas à 
formação dos alunos no Ceprocamp. 
c) criar instrumentos de pesquisa para avaliar, 
a  cada semestre, os resultados e o  processo 
de aprendizagem dos  cursos oferecidos. 
d) adequar as reuniões pedagógicas para 
grupos de trabalho (GT) que desenvolvam 
estudos sobre temas/pesquisas para a 
melhoria da qualidade de ensino no 
Ceprocamp.  
 



 

FUMEC / CEPROCAMP 

Centro de Educação Profissional de Campinas 

 
 

144  

 

FUMEC/CEPROCAMP 
Unid. “Prefeito Antônio da Costa Santos” - Avenida 20 de Novembro, 145 - Centro Campinas/SP  

 CEP 13013-140 / Fone: (19) 3731.3650 
144 

 
 

6) Criar a “Agenda 
Pedagógica 
CEPROCAMP” 

Estimular e divulgar o  
trabalho pedagógico da  
instituição, interna e  
externamente (feiras,  
encontros, seminários,  
entorno da escola), por 
meio  da elaboração 
coletiva da  agenda 
pedagógica da  
instituição, favorecendo o  
acompanhamento das  
atividades programadas 
por  todos os cursos. 

A ser implementado. a) criar uma agenda para o registro dos 
eventos extraclasse, oferecidos na  cidade e os 
programados durante o  ano. 
b) organizar um calendário acadêmico 
semestral, para divulgar aos alunos o 
funcionamento da Secretaria Escolar e seus 
respectivos prazos. 
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7) Orientar e 
acompanhar o 
atendimento da área de 
Educação Especial  

 
1) Aprimorar a integração 
e a  comunicação da área 
ao  trabalho do professor, 
ao NP  e à gestão.   
2) Favorecer a 
acessibilidade  do aluno 
com deficiência aos  
conteúdos dos cursos  
oferecidos e à 
convivência  social nas 
dependências do  
Ceprocamp  
3) Garantir o acesso do  
aluno com deficiência ao  
material didático e ao  
atendimento às suas  
demandas e sua  
permanência na escola. 

 
a)Realizou-se  reuniões 
periódicas entre o  NP e as 
professoras de EE e a elaboração 
e  encaminhamento de 
instrumentos de registro e 
relatórios à  gestão.  
b)Ampliou-se a participação das 
professoras  de EE para a 
orientação dos  professores em 
reuniões de  TDC.  
c)Reorganizou-se o tempo de 
trabalho das  professoras de EE. 

 
a) contribuir para a elaboração de diretrizes para 
a área de  Educação Especial e a construção de 
instrumentos  de registro do atendimento, tais  
como relatórios, planilhas, fichas de  alunos;  
b) orientar professores sobre possibilidades  de 
atendimento e disponibilização de  materiais 
didático-pedagógicos para  favorecer o processo 
de ensino aprendizagem dos alunos; 
c) criar canais de mediação e acolhimento às 
demandas de professores, alunos e demais 
participantes da comunidade escolar.   

8) Acompanhar o trabalho 
desenvolvido pela   
Biblioteca  

1) Estimular o aluno a  
frequentar a Biblioteca 
para  receber orientações 
sobre o  acervo e os livros 
técnicos e  pesquisa.  
2) Tornar o espaço da  
Biblioteca apropriado ao  
desenvolvimento de 
aulas e  oficinas. 

a)Foi aprovado e divulgado o 
regulamento  interno.  
b)Foi readequado o espaço da 
biblioteca e a oferta de 
computadores para os alunos, 
c)Foram adquiridos livros para 
uso didático, atualizando o 
acervo da Biblioteca. 

a) estimular os professores a utilizarem  a 
Biblioteca para o desenvolvimento de suas 
aulas.  
b) promover ações voltadas à divulgação da 
biblioteca para os alunos. 
c) criar projeto para arquivo dos trabalhos de 
conclusão de curso e projeto experimental, 
realizados pelos alunos dos cursos técnicos, 
para consulta e estudo de novos alunos. 
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9) Preparar ações  com a 
comunidade  escolar 
visando à avaliação 
permanente do Projeto 
Pedagógico do 
Ceprocamp 

1) Revisão do 
planejamento  com vistas 
a identificar o que  foi 
realizado e o que será  
priorizado no período  
seguinte.  
2) Atualizar dados sobre 
o  contexto e o entorno da  
escola, o 
desenvolvimento  
econômico de Campinas,  
instituições públicas e  
privadas: 
 

2.1. conhecer os anseios e  
expectativas de todos os  
setores da escola.  
2.2. reconhecer 
potenciais  parcerias para 
o  desenvolvimento de 
antigos  e novos cursos 
Ceprocamp e  o 
aprimoramento da 
política  de permanência 
do aluno na  instituição.  
2.3. identificar demandas 
da  comunidade escolar 
por  novos cursos. 

a) foram elaborados instrumentos 
para  coleta de dados e avaliação.  
b) a comunidade escolar foi 
mobilizada para a coleta de dados 
sobre a visão dos vários 
segmentos da escola.  
c) foram realizadas pesquisas que 
trouxeram dados sobre o entorno 
da escola e o contexto sócio-
econômico de Campinas, pelas 
equipes de professores e 
funcionários. 

a) instituir espaços e metodologia  adequada a 
avaliação do projeto  pedagógico 2022-2025;  
b) propor um cronograma de reuniões com a 
comunidade escolar, para viabilizar a avaliação 
do PP; 
c) elaboração de instrumentos para  coleta de 
dados e de avaliação.  
d) sensibilizar a comunidade escolar sobre a 
importância de participarem do PP. 
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10) Criar 
procedimentos para  o 
compartilhamento  do 
material didático-
pedagógico entre os   
docentes e NP 

Preservar a 
documentação escolar e o 
registro das atividades 
didático-pedagógicas 
visando à (ao): a) 
utilização pelos  
professores de cada área,  
em uma eventual  
necessidade de 
substituição  do 
profissional.   
b) consulta, por parte  do 
docente, a cada  semestre, 
durante o período  de 
planejamento pedagógico.  
c) acompanhamento da  
organização didático 
pedagógico do trabalho  
realizado pelo professor, 
por área e por componente  
curricular.  
d) sensibilização para o  
compartilhamento e o 
compromisso entre os 
professores e  destes com 
o Projeto  Pedagógico da 
Instituição e a 
transparência nos 
processos pedagógicos.  
e) constituição do acervo 

A ser implementado Criar e organizar um sistema de intranet ou 
aplicativo de armazenamento em nuvem, para o  
arquivo de material didático utilizado pelo 
professor para o  desenvolvimento da aula, que 
contemple:  
a) textos, power point e material  audio-visual, 
utilizados pelo  professor em cada componente  
curricular.   
b) documentos oficiais: planos de ensino, planos 
de aula, provas e outros instrumentos de 
avaliação  de desempenho do aluno.   
c) projetos de visitas técnicas e atividades 
pedagógicas extraclasse.  
d) Sugerir sistema de login e senha  para acesso 
ao docente.  
e) Registros de trabalhos de alunos e das 

atividades desenvolvidas em  cada componente 

curricular, tais  como fotografias, filmes, etc. 
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escolar do Ceprocamp, 
para a valorização da 
memória do ensino 
profissional e, em  
especial, dos cursos do 
Ceprocamp, promovendo  
ações de preservação e de 
arquivo da documentação  
escolar de maneira  
sustentável. 
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PLANO DE TRABALHO DE ÁREA COORDENADORIA DE MANUTENÇÃO E 

SUPRIMENTOS - 2022  

 

Nome do Responsável pela Área:  

Camila Saito  

 

Nomes dos integrantes da equipe de trabalho da área:  

Camila Saito – Coordenadora da Área de Manutenção e Suprimentos  

Acácio Assis Dias – Analista de TI  

 

Objetivo Geral da Área  

A Coordenadoria de Manutenção e Suprimentos é um Departamento do Centro de 

Educação Profissional de Campinas - CEPROCAMP, responsável pela conservação e 

manutenção predial, além de compras de suprimentos em geral.  

 

Responsabilidades/Ações da área:  

1. Coordenar o atendimento dos serviços de manutenção predial (hidráulica, 

elétrica, alvenaria, jardinagem, rede de telefonia, etc.) nas unidades do 

CEPROCAMP;  

2. Coordenar e supervisionar as equipes de funcionários terceirizados nas 

unidades do CEPROCAMP (Centro, CÉU São Marcos e Ouro Verde);  

3. Elaborar relatórios mensais de apontamento de diárias de funcionários 

terceirizados (ajudante geral, copeiragem, limpeza, portaria, técnicos de 

informática, transporte de passageiros e vigilância) das unidades do 

CEPROCAMP;  
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4. Acompanhar e fiscalizar a execução de contratos nas unidades do 

CEPROCAMP;  

5. Controlar a agenda de uso das dependências do CEPROCAMP (auditório e 

salas em geral);  

6. Controlar a agenda do uso do transporte terceirizado;  

7. Encaminhar pedido e controlar a distribuição de lanches para os alunos nas 

unidades do CEPROCAMP;  

8. Controlar o estoque do Almoxarifado do CEPROCAMP e solicitar suprimentos 

do Almoxarifado da FUMEC;  

9. Atender e controlar a entrega de materiais aos funcionários, alunos e docentes; 

10. Solicitar e prestar contas das verbas de consumo (gêneros alimentícios, 

materiais de enfermagem e itens em geral) e serviços (chaveiro, lavanderia e 

consertos em geral) de “Adiantamento” do CEPROCAMP.  

11. Controle patrimonial de mobiliários e equipamentos de informática das 

unidades do CEPROCAMP.  

12. Enviar, receber e distribuir cópias de documentos para a área administrativa e 

docentes;  

13. Apoio na divulgação dos cursos oferecidos pelo CEPROCAMP, por meio de 
eventos, materiais gráficos, redes sociais e site institucional.  
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PLANO DE TRABALHO DA ÁREA ADMINISTRATIVA 

 

 

Responsáveis 

Ednéia Aparecida Baldovinotti dos Santos 

 

Objetivo Geral 

Assessoria administrativa à Gestão do Ceprocamp, Folha de Pagamento e apoio 

ao Núcleo Pedagógico. 

 

Ações da Área 

1. Assessorar a Gestão do Ceprocamp; 

2. Atendimento telefônico; 

3. Auxiliar na organização da agenda da Gestão; 

4. Classificar, protocolar e arquivar documentos e correspondência;  

5. Elaborar, digitar e emitir memorandos, ofícios e correspondência em geral;  

6. Controlar entrada e saída de documentos; 

7. Elaborar e acompanhar processos no Sistema Eletrônico SEI; 

8. Organizar e manter atualizados os prontuários dos docentes, servidores 

administrativos e estagiários; 

9. Atendimento aos docentes, servidores e estagiários; 

10. Assinar documentos de sua competência; 

11. Organizar e acompanhar as avaliações de desempenho dos servidores; 

12. Organizar e acompanhar no Instrumento de Avaliação Probatória; 
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13. Fiscal de contrato 

 

Folha de Pagamento 

 

1. Apontar as horas de trabalho dos docentes do Ceprocamp Centro, Ceprocamp 

José Alves, Ceprocamp Ouro Verde e Instituições Partícipes; 

2. Registrar em sistema próprio – FEP a frequência dos servidores, docentes e 

estagiários; 

3. Enviar relatório de apontamentos de frequência no final do mês ao RH da FUMEC 

no Sistema Eletrônico SEI. 
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PLANO DE TRABALHO DA ÁREA SECRETARIA ESCOLAR 

 

Equipe 

 Thayná Cybele Ujimori Saletti de Farias 
 Responsável pela Secretaria Escolar 
 
 Jonathan Kenjy Sato 
 Agente Administrativo 
 
 Cintia Farone Negretti  
 Professora (apoio) 
 
 Rosana Claudia Silva 
 Agente de Apoio Operacional (apoio) 
 
 Rosane Aparecida Monteiro 
 TI 
 
 Eliene Gomes Souza Andrade 
 Estagiária  
 
 Isabella Aparecida Dias Pessoa 
 Estagiária 
 
 Sabrina Pedroso Brochine 
 Estagiária 
  

Objetivos  

 A Secretaria Escolar é o setor responsável por dar apoio ao processo educacional, 

auxiliando na organização de documentação, atualização de arquivos e manutenção de 

registros; 

 É por meio da Secretaria que o aluno estabelece contato com a escola, realiza sua 

matrícula e requerimentos, por este motivo, este setor é um importante pilar para a 

construção da gestão democrática da instituição, pois é a forma mais direta de ouvir as 

demandas e dar voz às necessidades de nosso público alvo; 
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 Por meio de ações inerentes à área, a Secretaria tem como objetivo fundamental 

a contribuição para o acesso, permanência e sucesso dos alunos no Ceprocamp. 

 

Ações da Área  

1. Gerenciar as matrículas no Sistema INTEGRE;  

Período: janeiro a dezembro; 

2. Gerenciar as matrículas na Secretaria Escolar Digital - SED; 

Período: janeiro a dezembro; 

3. Realizar o lançamento das informações necessárias ao Censo Escolar na 
Secretaria Escolar Digital – SED; 

Período: janeiro a dezembro; 

4. Realizar o lançamento das turmas e matrículas no Sistema Nacional de 
Informações da Educação profissional e Tecnológica – SISTEC;  

Período: janeiro a dezembro; 

5. Organizar o período de inscrições e matrículas; 

Período: janeiro, abril e julho e setembro; 

6. Preencher e manter atualizado o Diário de Classe; 

Período: janeiro a dezembro; 

7. Atender às solicitações de professores, alunos, núcleo pedagógico e gestão; 

Período: janeiro a dezembro; 

8. Receber, protocolar e dar encaminhamento aos requerimentos preenchidos pelos 
alunos; 

Período: janeiro a dezembro; 

9. Preparar e expedir documentos escolares, tais como: diplomas, certificados, 
históricos e declarações. 

Período: janeiro a dezembro; 

10. Organizar os prontuários dos alunos, bem como suas informações atualizadas no 
sistema INTEGRE; 

Período: janeiro a dezembro; 

11. Analisar requerimentos de auxílio transporte dos alunos de qualificação profissional 
e validar o passe escolar dos alunos dos cursos técnicos; 
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Período: janeiro a dezembro; 

12. Realizar a contagem da frequência dos alunos dos cursos de qualificação 
profissional e proceder à solicitação de compra do auxílio transporte; 

Período: fevereiro a dezembro; 

13. Atualizar, mensalmente, relatórios referentes à evasão dos alunos no SEI; 

Período: Início de cada mês; 

14. Manter atualizados os livros de registros; 

Período: janeiro a dezembro; 

15. Organizar os arquivos escolares com racionalidade, garantidas a segurança, 
facilidade de acesso e sigilo profissional; 

Período: janeiro a dezembro; 

16. Realizar estudo, juntamente com o Núcleo Pedagógico, sobre os cursos a serem 
oferecidos a cada semestre; 

Período: abril e setembro; 

17. Elaborar, juntamente com o Núcleo Pedagógico, o Edital de inscrições para os 
cursos técnicos e de qualificação profissional; 

Período: abril e setembro. 

 

Ações Realizadas  

 Desde o início da Pandemia de COVID-19, em 2020, a Secretaria Escolar tem 

utilizado o whatsapp institucional como ferramenta eficaz para o contato com os alunos, 

facilitando a comunicação e muitas vezes evitando o deslocamento destes até a escola. 

Este meio de comunicação é mais rápido e nos permite dar uma resposta mais eficiente 

aos alunos. Por muitas vezes, durante o período de atividades remotas, essa foi a única 

forma de comunicação de alguns alunos com a escola e, inclusive, utilizada como 

ferramenta para instruí-los e ajudá-los no acesso à plataforma e na entrega de atividades. 

 Anteriormente, o processo classificatório para preenchimento das vagas 

oferecidas pela escola demorava cerca de três meses, fato este muitas vezes 

determinante na evasão ou até mesmo na dificuldade de preenchimento de todas as 

vagas, pois os candidatos realizaram as inscrições e muitas vezes, até o momento da 
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matrícula não se lembravam mais do curso escolhido.  

 A partir do 2º semestre de 2021, o processo foi modificado e o tempo entre 

inscrição, matrícula e início das aulas é de aproximadamente 1 mês e meio. 

 Outra mudança no edital que tem sido bastante positiva, é a previsão de apenas 

duas chamadas e se as vagas não forem totalmente preenchidas, são abertas a todos os 

inscritos e à comunidade, por ordem de chegada, diferente do que acontecia 

anteriormente, quando fazíamos inúmeras chamadas e as turmas não eram totalmente 

preenchidas, enquanto a população aguardava as vagas remanescentes após o fim das 

chamadas. Com essa mudança percebemos que houve uma desburocratização do 

processo e as vagas passaram a serem preenchidas por quem realmente tem interesse 

em realizar o curso e se colocar no mercado de trabalho. 

 Também a partir do ano de 2021 foram implementados os cursos com duração de 

10 semanas, com vistas a qualificar e dar condições ao aluno de procurar um emprego 

mais rapidamente, além de atender um maior número de alunos durante o ano letivo. 

 A plataforma Google Sala de Aula é utilizada como aliada na comunicação com os 

alunos e professores, através das “Turmas de Informes Gerais”, onde são postados 

recados direcionados a todos os alunos e professores. Estas turmas também são 

utilizadas para divulgação de vagas de emprego e de estágio, auxiliando nossos alunos 

a encontrarem um emprego. 

 Com vistas a melhorar o andamento dos procedimentos internos, bem como o 

preenchimento por parte dos alunos, no início de 2022 começamos a utilizar novos 

modelos de requerimentos, com campos que contém todas as informações necessárias 

para uma análise mais rápida das solicitações e protocolo para ser entregue para os 

alunos. 
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           Ações previstas 

 Apesar de todas as melhorias até aqui construídas, constatamos a necessidade 

de construção de indicadores e do acompanhamento mais de perto quanto à evasão dos 

alunos, por meio de contato anterior, evitando que o aluno se desligue da escola. 

 Além disso, outra necessidade é a melhoria constante no sistema INTEGRE, que 

está em processo de construção juntamente com a Informática para Municípios 

Associados-SA – IMA. 
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PLANO DE TRABALHO DO SERVIÇO DE APOIO ESCOLAR - SAE 

 

Integrantes da Equipe: 

Responsável pelo setor: Sandra Mara Fulco 

Estagiários da área da Psicologia: 

Daiane de Souza Alves 

Davi Alves de Andrade 

Renata Vitória Perez Macanã 

 

1 – Justificativa 

Buscar uma escola inclusiva e acolhedora representa hoje uma necessidade 

primordial para garantir o acesso, a permanência e o sucesso para todos estudantes. 

Trazemos aqui a concepção polissêmica da escola. Os alunos chegam à escola 

marcados pela diversidade, reflexo do desenvolvimento cognitivo, afetivo e sociocultural, 

evidentemente desiguais, em virtude da quantidade e qualidade de suas experiências e 

relações sociais, prévias e paralelas à escola. Nessa perspectiva, buscar uma escola 

inclusiva e acolhedora é, antes de mais nada, reconhecer o espaço escolar como um 

local que abriga, nas singularidades dos alunos, diferentes histórias, visões de mundo, 

desejos, necessidades, valores, projetos, comportamentos, hábitos próprios. 

Reconhecendo que a escola se inclui na elaboração e expressão dos projetos de vida 

dos alunos representando uma orientação e um rumo de vida, há que se pensar e se 

mobilizar, enquanto educadores, para que a escola não desvincule seu projeto 

pedagógico do contexto de vida de seus alunos, buscando, assim, garantir não só o 

acesso à escola e ao conhecimento historicamente construído e sistematizado mas, 

também, estabelecer uma conexão para além dos muros escolares, conhecer e 

compreender os alunos que lá chegam, de forma que os educadores possam aprimorar 
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seu olhar e resgatar as diferenças que revestem a vida destes alunos, seja no âmbito da 

família, da cultura, do trabalho, do meio social. 

Através dos cursos profissionalizantes oferecidos pelo Ceprocamp, os alunos 

buscam a educação profissional com vistas a alçarem degraus que possam propiciar 

novas perspectivas para sua vida. O SAE emergiu das/nas interações com os alunos da 

escola, do/no conhecimento de suas realidades presente nos relatos dos mesmos e dos 

professores, das queixas e encaminhamentos desses alunos para serviço de Educação 

Especial ou Psicologia Escolar (estagiários), das dificuldades enfrentadas por esses 

alunos observadas no cotidiano da escola e, por fim, da necessidade de se buscar 

caminhos acolhedores e alternativos para esses alunos. 

O serviço de apoio da Educação Especial já existente no Ceprocamp visa oferecer 

atendimento especializado a alunos com deficiências e transtorno global no 

desenvolvimento. No entanto, não raro, casos de alunos encaminhados para este 

atendimento requerem, também, uma avaliação de outras áreas. Contudo, ambas as 

situações, seja de deficiência e de problemas sociais, também podem aparecer 

conjuntamente. Nesse sentido, a proposta do SAE pode representar uma nova 

possibilidade para a escola e para os alunos. Representa um trabalho coletivo 

envolvendo as várias esferas da instituição. 

2 - Objetivos 

O SAE (Serviço de Apoio Escolar) tem como objetivo, buscar, através de várias 

ações (internas e externas à instituição), garantir a escolaridade efetiva para os alunos 

que se encontram em situação de vulnerabilidade socioeconômica cultural e/ou risco 

social. Muitas dessas situações, como é o caso de desemprego, problemas ligados à 

saúde mental, violência doméstica, entre tantos outros, repercutem em dificuldades e 

problemas com consequências para bom aproveitamento, desempenho e trajetória 
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escolar de sucesso para os alunos. A escola, nesse sentido, aparece mediada no 

cotidiano desses estudantes, seja pela apropriação, elaboração, reelaboração das 

experiências escolares, seja pela repulsa ao contexto escolar, expressa das mais 

diferentes formas, entre elas, o abandono da escola.  O trabalho do SAE visa, além do 

acolhimento, buscar a garantia e permanência dos alunos à escola e, por consequência, 

uma melhor qualidade de vida. 

2 – Ações vinculadas ao trabalho do SAE 

Entre as ações vinculadas a este projeto pode-se elencar as seguintes: 

·        Pesquisa e levantamento de programas e projetos vinculados, principalmente, 

às Secretarias de Assistência social, Saúde, Educação, Inclusão social assim como 

outros programas desenvolvidos por ONGs, Centros de Saúde e outras empresas cujo 

propósito seja o acolhimento/atendimento de apoio a pessoas que se encontram em 

situação de vulnerabilidade e risco;  

·         Estabelecimento de contato com os programas sociais e seus respectivos 

coordenadores para trocas de informações sobre o Ceprocamp, casos de alunos que 

necessitam de apoio e possibilidades de parcerias para encaminhamento desses alunos; 

Participação nos eventos, encontros e reuniões vinculados aos programas sociais 

como subsídio contínuo ao trabalho de acolhimento no Ceprocamp; 

         Participação em reuniões periódicas no Ceprocamp com estagiários da 

psicologia, professores e núcleo pedagógico, quando necessário para compartilhamento 

de casos e avaliações das ações desenvolvidas; 

·         Participação em reuniões periódicas com professoras da Educação Especial 

para compartilhamento de informações sobre os casos de alunos que se integram ao 

SAE; 



 

FUMEC / CEPROCAMP 

Centro de Educação Profissional de Campinas 

 
 

161  

 

FUMEC/CEPROCAMP 
Unid. “Prefeito Antônio da Costa Santos” - Avenida 20 de Novembro, 145 - Centro Campinas/SP  

 CEP 13013-140 / Fone: (19) 3731.3650 
161 

 
 

·         Pesquisa e levantamento, junto aos professores do Ceprocamp, dos casos de 

alunos que apresentam problemas de aprendizagem e se encontram com dificuldades 

no processo escolar para possíveis encaminhamentos e/ou intervenções; 

·         Participação nas reuniões semestrais nos TDCs para apresentar aos docentes, 

de forma geral, as ações realizadas; 

·         Acolhimento/escuta à comunidade escolar (docentes, alunos, servidores), 

sempre que necessário, como apoio e/ou encaminhamento à outras áreas; 

·         Elaboração de relatórios periódicos dos casos atendidos, contendo as queixas, 

as demandas, os encaminhamentos, o processo, os resultados apresentados. 
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PLANO DE TRABALHO DA ÁREA DE INSTITUIÇÕES PARTÍCIPES E FUMEC 

DESCENTRALIZADAS 

 

Responsáveis: 

Renata de Almeida Santana Aparecido  

Alex Ricardo Vargas 

 

 Objetivo Geral 

Oferecer cursos de Qualificação Profissional à população de Campinas e Região 

Metropolitana.   

 

Instituição Partícipe e FUMEC DESCENTRALIZADAS  

Desde 2006 o Ceprocamp direciona suas ações para as regiões 

descentralizadas do município por meio de Instituições Partícipes, anteriormente 

denominadas Polos Externos.   

Estas instituições facilitam o acesso das populações locais aos cursos de 

qualificação profissional oferecidos pela escola. Para isso são firmados acordos de 

cooperação técnica, através dos quais as instituições buscam atender as demandas de 

seus públicos de interesse nos territórios. O Ceprocamp alinha-se às Políticas de 

Assistência Social do município e integra-se aos Centros de Referência de Assistência 

Social – CRAS, para o reconhecimento da região e a busca ativa do aluno, ou seja, 

levar  o serviço no qual o cidadão se encontra, sem esperar que este tenha que recorrer 

ao  poder público.  

Dessa forma, a escola contribui para o desenvolvimento local, impactando os 
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territórios com educação de qualidade.  

Em 2022 com objetivo da continuidade com as parcerias, sob a responsabilidade 

da FUMEC nos bairros CIC Campinas (Vida Nova), Centro de Referência da Juventude 

(Vila União), Parceiros da Cidade (Mão Amiga) e nossas Descentralizadas Campo 

Grande, Cambará, Casi e São Marcos/Céu e São Marcos/Paróquia . 

São espaços que atendem a comunidade local com cursos de Qualificação 

Profissional.  

Nossa parceria com a Ceasa Campinas é voltada para atender permissionários e 

funcionários.  

 

Ações da Área  

1. Analisar as demandas (solicitações de cursos);  

2.  Solicitar o pedido formal da Instituição para realização do curso de qualificação 

profissional.  

3.  Visitar as Instituições em prospecção para estudo de viabilidade de acordo 

técnico;  

4.  Participar na análise do documento de acordo técnico junto a Instituição e a 

gestão do Ceprocamp;  

5.  Colaborar na identificação de cursos qualificação adequados à realidade da 

Instituição e seu público de interesse;  

6.  Verificar antecipadamente as condições de estrutura física e de recursos 

materiais do local em que será ministrado o curso na instituição;  

7.  Verificar antecipadamente responsáveis na instituição para acompanhamento 
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qualitativo e quantitativo dos cursos;  

8.  Realizar o recebimento das fichas de inscrições e documentação dos alunos 

para matrículas;   

9.  Solicitar ao Núcleo Pedagógico a atribuição de aulas para os professores dos 

Eixos específicos da qualificação profissional solicitada; com as informações de 

carga horária, dias da semana e horário de início e término das aulas;  

10.  Realizar reunião pedagógica junto ao grupo de professores atribuídos;  

11.  Preparar o Diário de Classe conforme o regimento interno;  

12.  Solicitar o Plano de Ensino ao professor de cada curso;  

13.  Orientar individualmente os docentes com relação ao perfil da Instituição e o seu 

público;  

14.  Orientar e acompanhar a dinâmica de trabalho dos professores durante o 

processo formativo;  

15. Preparar e organizar encontros com as equipes das Instituições e professores 

com a finalidade de integração e troca de experiências construtivas;  

16. Acompanhar sistematicamente as ações planejadas de cada curso e instituição 

durante o semestre com a análise comparativa dos resultados;  

17. Registrar em arquivos digitais os cadastros dos alunos por turma e instituição;  

18. Acompanhar e solicitar esclarecimentos sobre a frequência dos alunos aos 

professores e à Instituição;  

19. Realizar relatório de encerramento de curso e ata de fechamento de Diário de 

Classe com cada professor;  

20. Emitir declarações e certificados de conclusão de curso aos alunos devidamente 
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matriculados e concluintes;  

21. Organizar os arquivos de documentação da área;  

22. Preparar relatórios de acompanhamento periódicos; 

23. Visitar periodicamente o professor durante as aulas na instituição 

24. Organizar um plano de avaliação de impacto das ações de qualificação 

profissional nos territórios.  

 

 

QUADRO DOS CURSOS E MATRICULADOS NAS FUMEC DESCENTRALIZADAS 

NO PRIMEIRO SEMESTRE DE 2022: 

 

Ceprocamp Curso  Matriculados Matrícula Ativa 

Ceprocamp 

DESCENTRALIZADAS   

SÃO MARCOS CÉU 

 

Informática A 8 6 

Cuidador de Pessoas B 16 9 

Porteiro / Controlador de 

Acesso B 

21 18 

Ceprocamp 

DESCENTRALIZADAS   

SÃO MARCOS PARÓQUIA 

Manutenção de 

Computadores B 

22 16 

Ceprocamp Porteiro Básico A 27 12 



 

FUMEC / CEPROCAMP 

Centro de Educação Profissional de Campinas 

 
 

166  

 

FUMEC/CEPROCAMP 
Unid. “Prefeito Antônio da Costa Santos” - Avenida 20 de Novembro, 145 - Centro Campinas/SP  

 CEP 13013-140 / Fone: (19) 3731.3650 
166 

 
 

DESCENTRALIZADAS     

CIC VIDA NOVA              

Auxiliar de Almoxarifado A 27 23 

Cuidador de Idosos B 23 8 

Prática de Escritório B 26 17 

Informática Básica B 11 6 

Ceprocamp 

DESCENTRALIZADAS   

VILA UNIÃO 

 

Porteiro Básico A 27 16 

Auxiliar de Hotelaria B 14 8 

Cuidador de Idosos B 38 31 

Jardinagem / Paisagismo 

B 

17 12 

Ceprocamp FUMEC 

DESCENTRALIZADAS   

MÃO AMIGA 

Jardinagem / Paisagismo 

B 

32 30 

CAMBARA  EM REFORMA 1º 

SEMESTRE DE 2022 

  

CAMPO GRANDE EM REFORMA 1º 

SEMESTRE DE 2022 

  

CEASA AGUARDANDO 

ABERTURA DE CURSO  
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Ações Planejadas para atender as FUMEC DESCENTRALIZADAS e Instituição 

Partícipe  

1. Disponibilizamos para nossos professores ministrarem as aulas na Fumec 

Descentralizadas e as Instituições Partícipes notebook, Datashow .  

2. Cadastro de alunos no INTEGRE para o controle da Instituição Fumec 

Ceprocamp.  

3. Disponibilizamos o Auxílio Transporte de acordo com o regulamento interno para 

os alunos da Fumec Descentralizadas e as Instituições Partícipes. 

4. Disponibilizamos uniforme (camiseta), squeeze e lanches para todos alunos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

FUMEC / CEPROCAMP 

Centro de Educação Profissional de Campinas 

 
 

168  

 

FUMEC/CEPROCAMP 
Unid. “Prefeito Antônio da Costa Santos” - Avenida 20 de Novembro, 145 - Centro Campinas/SP  

 CEP 13013-140 / Fone: (19) 3731.3650 
168 

 
 

PLANO DE TRABALHO DA ÁREA BIBLIOTECA 

 

Responsáveis 

Ana Regina Pinheiro 

Estagiárias de Biblioteconomia: Gabrielly Petinari e Jaqueline Martins da Silva 

 

Objetivo Geral 

A biblioteca é a responsável por fornecer recursos informacionais de apoio às 

práticas educacionais, sempre estando de acordo com as propostas pedagógicas da 

instituição. A biblioteca possui serviços de empréstimo, devolução, renovação, acesso à 

bases de dados livres, apoio à pesquisa e capacitação dos usuários no que tange o 

letramento informacional, além de auxiliá-los no acesso à plataforma Google Sala de Aula 

para realizações de atividades acadêmicas. 

 

Objetivo Específico 

A proposta de trabalho tem como prioridade a estruturação da biblioteca de 

forma que atinja os seus objetivos de utilização por parte da comunidade interna, 

de maneira eficaz e eficiente. 

Com intuito de alcançar este objetivo, os processos emergentes para o ano letivo 

de 2022 envolvem: a finalização da catalogação dos livros do acervo; identificação das 

prateleiras; verificação de equívocos no acervo e nos empréstimos realizados antes da 

pandemia COVID-19; realização do desbastamento de livros desatualizados, 

irrecuperáveis e inservíveis para acervo; atualização das etiquetas; e a divulgação dos 

serviços oferecidos por parte da biblioteca. 
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Descrição Física da Biblioteca 

A Biblioteca “Diretora Educacional Edna Cristina Fardim Fernandes” está instalada 

em uma área com vidros para iluminação natural e luminárias para a iluminação artificial. 

Ela possui três mesas com quatro lugares para leitura e estudo; oito computadores com 

acesso à internet, sendo seis para os discentes; um amplo acervo com obras 

direcionadas às áreas dos cursos oferecidos pela instituição, assim como, obras de 

literatura e de referência. A biblioteca conta com dez estantes dupla-face em aço, 

pintadas de branco, com dez prateleiras cada, sendo oito estantes para acomodação do 

acervo e duas para o processamento técnico. Além disso, a unidade possui duas estantes 

em aço, pintadas de cinza, com cinco prateleiras cada, com o objetivo de alojar as obras 

de referência e os livros do projeto “Pegue & Leve”. A unidade conta, ainda, com 

estagiárias para atuarem no atendimento aos alunos e professores, tal como, 

desempenharem os processos administrativos e técnicos, como a catalogação e 

indexação de obras no sistema, por exemplo. No que tange o atendimento ao aluno: 

empréstimos, devoluções, renovações, cadastros de usuários, reservas, auxílio na 

normalização de trabalhos e acesso à ferramenta Google Sala de Aula. 

 

Acervo 

O acervo da Biblioteca “Diretora Educacional Edna Cristina Fardim Fernandes” é 

composto por 1431 livros catalogados (até a presente data), das seguintes temáticas: 

Informática, Literatura, Ciências Exatas, Ciências Sociais, Português, Inglês, 

Administração, Meio Ambiente, Enfermagem, Dicionários, Enciclopédias, entre outros. 

 

Ações Realizadas em 2019-2012 
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Ano de 2019 – Estagiários: Larissa Santos do Nascimento, Bárbara Aparecida 
Fernandes de Jesus e Felipe Guilherme Reis Nóbrega. 

 ● Acompanhamento, instalação e treinamento do AINFO; FUMEC/Ceprocamp Unid. 
“Prefeito Antônio da Costa Santos” - Avenida 20 de Novembro, 145 - Centro 
Campinas/SP - CEP 13013-140 Fone: (19) 3731.3650  

● Conclusão do processo de desbaste; 

● Migração dos dados do BIBLIVRE para o AINFO (migração manual); 

● Re-catalogação. 

 

Ano de 2020 – Estagiárias: Larissa Santos do Nascimento, Bárbara Aparecida 
Fernandes de Jesus e Felipe Guilherme Reis Nóbrega. 

● Cobrança de empréstimos em atraso; 

● Atualização da Política de Desenvolvimento de Coleções; 

● Suspensão das estagiárias devido à pandemia COVID-19;  

● Auxílio à secretaria acadêmica, no que tange a impressão de atividades para os 
alunos; 

● Iniciação do processamento técnico dos livros novos (doações). 

 

 Ano de 2021 – Estagiárias: Larissa Santos do Nascimento, Bárbara Aparecida 
Fernandes de Jesus e Felipe Guilherme Reis Nóbrega. 

● Cobrança de empréstimo em atraso;  

● Processamento técnico dos livros novos; 

● Projeto entre estagiários;  

● Participação frequente na impressão de atividades realizadas pela secretaria 
acadêmica. 

 

Ano de 2021/2022 – Estagiárias: Gabrielly Petinari e Jaqueline Martins. 

● Processamento técnico do acervo (catalogação e atualização de etiquetas); 

● Início da realização do desbaste; 

● Cobrança dos empréstimos em atraso;  

● Descentralização da Unidade Central para unidades José Alves e Ouro Verde 
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(remanejamento de 178 materiais bibliográficos para a unidade Ouro Verde e 235 
materiais para a unidade José Alves);  

● Mudança do espaço físico e layout da biblioteca;  

● Criação do “Guia AINFO” para futuros estagiários;  

● Formalização dos processos da biblioteca (atualização das políticas, regulamentos e 
fluxogramas);  

● Criação do projeto “Pegue & Leve” (doações de materiais bibliográficos desatualizados 
e inservíveis); 

● Auxílio assíduo aos discentes no que diz respeito ao acesso à plataforma Google Sala 
de Aula. 

 

Ações para 2022-2025 

1. Atualização da Política de Desenvolvimento de Coleções; 

2. Aquisição de materiais de acessibilidade;  

3. Fechamento da ala “processamento técnico” (drywall);  

4. Elaboração de um guia de acesso à plataforma Google Sala de Aula, para os 
discentes;  

5. Existência de um profissional qualificado em Libras para atendimento na 
biblioteca; 

6. Aquisição de materiais bibliográficos multidisciplinares, com objetivo de atender as 
mais variadas temáticas;  

7. Realização do desbastamento;  

8. Coleta de dados estatísticos para monitoramento de usabilidade e crescimento da 
área; 

9. Finalização do processo de catalogação de todos os títulos no sistema AINFO; 

10. Realização do inventário;  

11. Finalização da atualização das etiquetas de identificação dos materiais 
bibliográficos;  

12. Identificação das prateleiras;  

13. Oferecimento de oficinas (formatação de trabalho acadêmico, fontes de 
informação, entre outros); 

14. Divulgação dos serviços e materiais oferecidos pela biblioteca (através de 
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site/redes sociais);  

15. Promoção de campanhas de conscientização do uso da biblioteca (preservação 
dos materiais, limpeza, responsabilidade com o patrimônio);  

16. Troca do armário guarda-volumes com chave para os alunos;  

17. Disponibilização do catálogo para consulta online. 
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EDUCAÇÃO ESPECIAL/SALA DE RECURSOS MULTIFUNCIONAIS 

PLANO DE TRABALHO DA ÁREA DE EDUCAÇÃO ESPECIAL 

 

Professoras responsáveis  

Marisa Ferreira de Souza  

Ingred Luana Souza Rosário Tanihara  
 

De acordo com a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional nº 9.394, 

de 20 de dezembro de 1996, art. 58, entende-se por Educação especial “a 

modalidade de educação escolar oferecida preferencialmente na rede regular de 

ensino, para educandos com deficiência, transtornos globais do desenvolvimento e 

altas habilidades ou superdotação” (BRASIL, 1996). Esta modalidade é transversal 

a todos os níveis e etapas da educação e comporta serviços específicos aos seus 

educandos, um destes serviços é o Atendimento Educacional Especializado (AEE), 

que deve acontecer dentro do espaço físico da Sala de Recursos Multifuncionais 

(SRM), de maneira complementar ou suplementar, no contraturno ao turno de 

frequência dos alunos em turma comum. 

A Resolução CNE/CEB, nº 4/20097, no seu artigo 4º, especifica o público-alvo 

do Atendimento Educacional Especializado - AEE: 

• Alunos com deficiência: aqueles que têm impedimentos de longo prazo de 
natureza física, intelectual, mental ou sensorial. 

• Alunos com transtornos globais do desenvolvimento: aqueles que 
apresentam um quadro de alterações no desenvolvimento 
neuropsicomotor, comprometimento nas relações sociais, na comunicação 
ou estereotipias motoras. Incluem-se nessa definição alunos com autismo 
clássico, síndrome de Asperger, síndrome de Rett, transtorno 
desintegrativo da infância (psicoses) e transtornos invasivos sem outra 
especificação. 

                                                
7 BRASIL. Resolução CNE/CEB 4/2009. Diário Oficial da União, Brasília, 02 de Outubro de 2009. 
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• Alunos com altas habilidades/ superdotação: aqueles que apresentam um 
potencial elevado e grande envolvimento com as áreas do conhecimento 
humano, isoladas ou combinadas: intelectual, liderança, psicomotora, artes 
e criatividade. 

 

O professor de Educação Especial é um dos articuladores do processo de 

ensino e aprendizagem na unidade escolar e, assim, deverá estar em sintonia com 

as mais diferentes concepções e práticas profissionais desenvolvidas na instituição. 

Pensando a Educação Especial no âmbito do ensino e da aprendizagem, 

podem- se referir, entre o rol de atribuições do professor desta área, primeiramente 

aqueles procedimentos voltados aos estudantes, público alvo da educação especial 

e suas aprendizagens. E, outras atribuições, mais voltadas a conteúdos, métodos e 

procedimentos de ensino  também estão contempladas neste rol. Dessa forma, de 

modo geral, as principais atribuições dos professores desta área são:.   

● Identificar, elaborar, produzir e organizar serviços, recursos pedagógicos, 
de acessibilidade e estratégias considerando as necessidades específicas 
dos estudantes público-alvo da Educação Especial; 

● Elaborar e executar plano de Atendimento Educacional Especializado, 
individual, avaliando a funcionalidade e a aplicabilidade dos recursos 
pedagógicos e de acessibilidade; organizar o tipo e o número de 
atendimentos aos estudantes na sala de recursos multifuncionais. 

● Orientar professores e famílias sobre os recursos pedagógicos e de 
acessibilidade utilizados pelo estudante;  

● Estabelecer articulação com os professores da sala de aula comum, 
visando à disponibilização dos serviços, dos recursos pedagógicos e de 
acessibilidade e das estratégias que promovem a participação dos 
estudantes nas atividades escolares (Resolução CNE/CEB, nº 4/2009). 

  

A escola é múltipla e deve exercer sua função social contribuindo para o 

desenvolvimento psíquico dos educandos proporcionando por meio do ensino e da 

aprendizagem o desenvolvimento das funções psíquicas superiores (FPS) e da 
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consciência do estudante, com ou sem deficiência. Para Vygotsky (1997)8, o 

aprendizado é um aspecto necessário e universal do processo de desenvolvimento 

das funções psicológicas culturalmente organizadas e especificamente humanas, 

portanto, é a partir da escola que ocorre a transformação da consciência, 

configurando sua função como indispensável para a formação do homem social.  

Vygotsky (1995b)9 considera que as relações do homem com o mundo são 

fundamentalmente mediadas a partir da existência de dois conjuntos de elementos: 

os instrumentos e os signos, sendo os primeiros externos e voltados para os objetos, 

ao passo que os segundos são internos e orientados para o próprio sujeito. A 

mediação é num primeiro momento externa e depois passa a ser interna. Aos 

poucos, durante sua vida, o indivíduo deixa de necessitar de marcas externas e 

passa a utilizar signos internos, isto é, representações mentais que substituem o 

mundo real: objetos, eventos, situações, permitindo-lhe fazer relações mentais na 

ausência das próprias coisas – imaginar, fazer planos e ter intenções.    

Diante disso, compete à educação escolar e ao processo de ensino como um 

todo a tarefa de transmitir aos estudantes, com ou sem deficiência, os conteúdos 

historicamente produzidos. É imprescindível que a escola busque superar as 

dificuldades dos estudantes de todas as formas possíveis, para que este consiga ir 

além dos conhecimentos do cotidiano, oportunizando o avanço e transformação das 

FPS. O ensino deve ser cuidadoso e de qualidade, com estímulos e recursos 

adequados para propiciar o maior desenvolvimento possível do pensamento de 

todos os estudantes, inclusive daqueles que fazem parte do público alvo da 

Educação Especial. 

                                                
8 VYGOTSKI, Lev Semenovitch. Fundamentos de defectologia. In: VYGOTSKI, L.S. (Org.). Obras 
escogidas (Tomo V). Moscú: Editoral Pedagógica, 1997. 
9 VYGOTSKI, Lev Semenovitch. Génesis de las funciones psíquicas superiores. In: VYGOTSKI, L. S. 

Obras escogidas. Madrid: Visor, 1995b. v.3, p.139-168. 
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Apontar o plano de trabalho da Educação Especial requer que se explicite três 

pontos ou princípios essenciais: 

1. Conhecer a forma como professores da Educação Especial organizam, 

estruturam e formalizam suas ações pedagógicas em Sala de Recursos 

Multifuncionais; 

2. Apoiar alunos e professores para haver condições e oportunidades os mais 

equânimes possíveis dos alunos participar e acessar o currículo oferecido 

pela unidade escolar, nos diferentes cursos, componentes curriculares ou 

atividades; e, 

3. Contribuir para que os mesmos possam participar efetivamente de práticas 

inclusivas na escola e, em consequência, na sociedade. 

Na prática cotidiana da Educação Especial (EE) as professoras têm 

observado, ao longo dos anos, a partir de 2015, que, nem todos os alunos que 

apresentam alguma deficiência encontram barreiras no processo pedagógico de 

ensino e aprendizagem. Em contrapartida, alguns casos de alunos sem laudo ou 

relatório médico precisam do atendimento especializado uma vez que possuem 

barreiras das mais diversas ordens que implicam no seu processo de aprendizagem. 

E ainda, ambas as situações apontadas podem requerer tempo para professor e 

estudante perceberem a necessidade de quaisquer intervenções, seja no âmbito 

pedagógico (material adaptado, recursos, metodologia, conteúdo) ou mesmo de 

encaminhamento ou contato externo para/com outro (s) profissional (ais), por 

exemplo, da saúde. 

No entanto, o laudo muitas vezes não representa um instrumento de base 

para organizar procedimentos pedagógicos. Como se mencionou nos 

procedimentos da Educação Especial o trabalho envolve um passo-a-passo de 

ações que vão muito além de laudo para se pensar nas questões pedagógicas com 
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maior segurança, como contato com o aluno, a realização da anamnese, contato 

com a família, com relatórios, avaliações pedagógicas, etc. 

Outra questão refere-se ao fato dos professores expressarem não se sentirem 

capacitados ou com habilidade para identificar deficiências, ou ter aparato para 

trabalhar com alunos com deficiência. No entanto, embora o diagnóstico da 

deficiência seja função da área médica, os educadores têm a função de buscar 

metodologias, apoio e recursos para esses estudantes. Identificar ou não a 

deficiência não é fator determinante para se trabalhar pedagogicamente com os 

alunos, uma vez que cada deficiência tem suas características e suas formas de se 

apresentarem em cada indivíduo. Conhecer cada um dos alunos é primordial para 

que uma formação com qualidade se desenvolva. Sabemos que essa tarefa é 

desafiadora, dada a grande quantidade de alunos nas turmas do Ceprocamp, mas 

é tarefa essencial, inclusive, por exemplo, chamar os alunos pelos nomes. Não há 

máquinas que resolvam problemas de ensino e aprendizagem, porque alunos com 

deficiência ou sem têm modos de aprender diferenciados. Incluir requer, de 

imediato, a exclusão do foco nas dificuldades dos alunos, sendo assim, é necessário 

trabalhar com as potencialidades destes.  

 

Objetivos gerais do trabalho da Educação Especial na 

FUMEC/Ceprocamp 

● Realizar o levantamento das barreiras específicas que impedem o 

processo pedagógico, sejam elas urbanísticas, arquitetônicas, de transporte, na 

comunicação e informação, atitudinais, tecnológicas, metodológicas e/ou outras que 

forem identificadas e que interfiram no âmbito escolar. 

● Realizar o levantamento das necessidades, propostas e procedimentos 

que favoreçam o aprendizado dos estudantes público alvo da educação especial, 

ou seja, com deficiência, transtornos globais do desenvolvimento, altas habilidades 
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ou superdotação, buscando serviços da educação especial, propondo recursos, 

estratégias e ações diretas e indiretas necessárias às especificidades desses 

estudantes. 

● Promover a compreensão da diversidade em todas as esferas da 

comunidade escolar (pais/ estudantes/ funcionários/ corpo docente), para que todos 

assumam seu papel na construção de uma escola inclusiva. 

 

Objetivos específicos do trabalho da Educação Especial 

● Indicar e orientar sobre as melhores condições físicas, ambientais e 

materiais para o estudante público alvo da Educação Especial na unidade escolar; 

● Encaminhar o estudante, quando se fizer necessário, juntamente com 

a equipe escolar, para avaliação clínica, diagnóstica ou avaliações 

multidisciplinares; 

● Pesquisar, orientar e indicar, quando necessário, a aquisição de 

equipamentos e recursos materiais específicos;  

● Avaliar e intervir sobre os casos de estudantes que requerem serviços 

da educação especial, como intérprete de Libras, cuidador e ampliações de 

materiais, dentre outros;  

● Indicar, se necessário, a comunicação alternativa; 

● Estabelecer uma relação de parceria e troca de informações e 

encaminhamentos com os profissionais da escola; 

● Realizar encaminhamentos a outros profissionais que possam 

colaborar no atendimento complementar aos educandos, por exemplo: psiquiatras, 

psicólogos, fonoaudiólogos, fisioterapeutas, psicopedagogos e outros; 

● Proporcionar, juntamente com os profissionais da unidade, uma 

reflexão crítica a respeito da diversidade, a conscientização sobre as deficiências, 

limitações e  competências que não só os estudantes, mas todo o ser humano 
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possui; 

● Participar de cursos de formação continuada sobre assuntos 

específicos relacionados à Educação Especial e promover, posteriormente, a 

socialização e discussão dos mesmos com a equipe pedagógica da UE. 

 

O trabalho na Educação Especial: procedimentos gerais e ações 

desenvolvidas no Ceprocamp 

 1 - Conhecimento prévio dos estudantes e acolhimento inicial destes e 

professores da unidade educacional, através dos seguintes procedimentos: 

contatos com os professores por e-mail, e/ou aplicativo de mensagens em relação 

a situações pontuais dos alunos da Educação Especial; avaliação do Atendimento 

Educacional Especializado (AEE) sobre os estudantes acompanhados ou avaliados 

com a produção de um relatório aos Conselhos de módulo com os apontamentos 

necessários; conversa preliminar (no início do curso) com o estudante ou familiares 

para sondagem das habilidades, dificuldades e cursos de interesse; apresentação 

das professoras de AEE para os estudantes e demais professores da  unidade, em 

vários momentos do ano letivo, ressaltando a disponibilidade para realizar 

conversa/atendimento com estudantes e professores em casos de dificuldades; 

acolhimento às demandas trazidas pelos professores (da EJA, dos cursos de 

qualificação profissional, e cursos técnicos) visando oferecer e disponibilizar o 

acompanhamento pedagógico. 

 2 – Avaliar, individualmente, em parceria com os professores dos cursos, todos 

os casos de estudantes com deficiências e outros casos encaminhados no decorrer 

dos cursos à Sala de Recursos, através dos seguintes procedimentos: conversar, 

individualmente, com cada estudante e, se necessário, também com os pais ou 

responsáveis, visando identificar a dificuldade de aprendizagem e/ou barreiras 

pedagógicas que o estão impedindo de ter efetivo acesso ao conhecimento escolar; 
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3 – Planejar/realizar atividades pedagógicas para verificar as dificuldades escolares 

visando, posteriormente, identificar quais intervenções ou recursos podem ser os 

mais adequados (exemplo: adaptações nos materiais, utilização de materiais 

pedagógicos diferenciados, práticas pedagógicas, tecnologia assistiva ou materiais 

específicos da deficiência apresentada pelo estudante, atendimento em Sala de 

Recursos); 

4 – Acompanhar, se necessário, o aluno em sala de aula para sondagem das 

habilidades e/ou dificuldades e/ou possíveis barreiras, atitudinais, de comunicação, 

dentre outras; acompanhar os estudantes em outros espaços da unidade, como 

biblioteca e laboratórios; 

5 – Leitura dos documentos entregues pelos estudantes na secretaria escolar por 

ocasião da matrícula (laudos e relatórios médicos), com vistas a se obter um 

conhecimento preliminar do histórico do estudante e necessidades; conhecer os 

documentos médicos, como laudos e/ou relatórios médicos, histórico de saúde, 

prontuário dos (as) alunos (as);  

6 - Organizar/realizar troca de conhecimentos com os professores que ministram os 

cursos e trabalho compartilhado, contribuindo para o desenvolvimento de avaliações 

de aprendizagem mais adequadas aos discentes; 

7 - Organizar visitas a outras instituições, com vistas a buscar ou compartilhar 

informações de estudantes ou solicitações de relatórios. 

8 - Dar continuidade aos casos que necessitam de intervenções mais contínuas e 

sistemáticas, através dos seguintes procedimentos: conhecimento do momento 

escolar pelo qual o estudante está passando (em disciplinas ou conteúdos 

específicos, interações em sala de aula, aproveitamento em sala, etc.); auxílio ao 

estudante na aprendizagem, modos de aprender e se organizar para os estudos, ou 

no desenvolvimento de habilidades específicas, como motoras, de linguagem, 

social, etc.; auxílio aos professores na elaboração de materiais, atividades ou 
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avaliações alternativas, de forma que os estudantes público alvo da educação 

especial tenham acesso ao conteúdo em igualdade de condições aos demais 

alunos. Por exemplo, no caso de um estudante no espectro do autismo, ou seja, 

como TEA, busca-se trabalhar com  imagens, figuras, informações e conceitos muito 

bem estruturados, claros e concisos, uma vez que estratégias didáticas bem 

definidas são bem aceitas por indivíduos com esse tipo de neurodesenvolvimento. 

9 - Acompanhar os casos que não passam por intervenções contínuas, mas 

necessitam de avaliações e/ou intervenções periódicas, através dos seguintes 

procedimentos: realização de encaminhamentos que forem necessários, aos 

serviços médicos, fonoaudiólogo, psicólogo,  por exemplo. Acompanhamento do 

estudante com vistas a verificar possíveis comorbidades,  ou implicações para o seu 

aproveitamento escolar ou vice-versa, conversas individuais com professores para 

se discutir as dificuldades encontradas no processo pedagógico e buscar atender 

às necessidades específicas de cada estudante público alvo da educação especial; 

conversas/intervenções pontuais junto ao estudante e/ou sua turma com vistas a  

favorecer o processo inclusivo. 

10 - Participar do tempo pedagógico TDC (Trabalho docente coletivo) e reuniões 

coletivas da unidade (Conselhos de módulo, reuniões de planejamento e avaliação) 

e demais reuniões a que se fizerem necessárias as presenças das professoras de 

Educação Especial, como as reuniões de Professores Orientadores de Área (POA) 

onde importantes demandas da escola são discutidas; compartilhar com os 

professores da unidade escolar, nos momentos de TDCs, abordagens tratadas em 

cursos ou eventos relacionados à Educação Especial e inclusão; 

11 - Participação em outras reuniões quando convocadas pela FUMEC ou setores 

interligados, inclusive em TDCs da FUMEC em especial com os pares, ou seja, 

outras professoras de Educação Especial. 

E ainda, é importante mencionar que os encaminhamentos de estudantes 
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podem ser feitos a qualquer momento pelos professores, diretamente por email, 

aplicativo de mensagens, pelo professor orientador de área de cada eixo - POA, ou 

através do núcleo pedagógico, da maneira que for identificada a mais adequada.  

Desse modo, o trabalho das professoras de Educação Especial com relação 

ao Ceprocamp será realizado de forma integrada com toda a equipe escolar e 

funcionários, através de trocas de informações, conhecimentos e atividades em 

conjunto nos diversos espaços e tempos da unidade educacional, com ênfase 

principal no grupo ao qual pertence o estudante da Educação Especial na escola. 

As atividades poderão variar em função da necessidade de cada estudante,      

podendo envolver intervenções mais sistemáticas ou periódicas, 

adaptações/adequações de acordo com as necessidades e respeitando as 

diferenças de cada estudante. 

A parceria com a família é muito importante para o desenvolvimento global do 

educando. Sempre que necessário e possível, deve-se trazê-la para a escola, dar-

lhes informações necessárias sobre os direitos do estudante público alvo da 

Educação Especial e de todos os encaminhamentos educacionais, registrando 

todos os passos a serem seguidos. 

 

Recursos e Materiais Específicos 

Um aspecto relevante para a concretização do plano de trabalho na Sala de 

Recursos, no Atendimento Educacional Especializado (AEE), diz respeito aos recursos, 

materiais e equipamentos de que as professoras dispõem na sala de recursos 

multifuncionais. Por meio deles é possível desenvolver um trabalho mais direcionado a 

fim de buscar a eliminação da(s) barreira (s) enfrentada(s) pelo (a) aluno (a). A Fumec 

adquiriu os equipamentos para a sala de recursos, que fica localizada no Ceprocamp por 

meio do convênio com o MEC (Ministério da Educação).  
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 A Sala de Recursos Multifuncionais - SRM da Fumec, fica localizada na 

unidade centro do Ceprocamp e está equipada com materiais de apoio que ficam 

disponíveis para utilização por todos os professores. Esta sala atende ao público da 

educação especial matriculados nos cursos do Ceprocamp e dos programas de EJA 

da Fumec. Há diversos recursos pedagógicos, jogos, materiais para 

desenvolvimento de trabalhos artísticos, materiais para auxiliar estudantes com 

deficiência visual (baixa visão, ou cegueira), impressoras Braille, scanners, scanner 

com fala, máquinas de escrever braille, impressora multifuncional colorida, teclados 

ampliados, lupas manuais e eletrônicas, softwares de comunicação alternativa, 

computadores e notebooks. Esses últimos precisam ter seus sistemas operacionais 

sempre atualizados, para que seja possível às professoras utilizar todos os recursos 

de que dispõem. 

Outro recurso importante nesta sala refere-se aos livros e materiais de leitura 

em geral, inclusive os livros em braille. Uma melhora no acervo de leitura da sala, 

como por exemplo, a aquisição de livros de diferentes gêneros literários, seria de 

extrema contribuição para o trabalho pedagógico com os estudantes. Inclusive, a 

maior parte do acervo da sala foi doado por uma professora que trabalhou na 

unidade. 

 

Avaliação na Educação Especial (trabalho desenvolvido e aprendizagem 

pelos estudantes) 

O trabalho será avaliado continuamente considerando dois âmbitos: o 

aprendizado dos (as) alunos (as) e o trabalho desenvolvido pelas professoras da 

Educação Especial considerando as estratégias, os recursos, enfim todas as ações 

ou atividades realizadas no decorrer do trabalho. Sempre que necessário o trabalho 

será revisto, reformulado, replanejado, de forma a atender às necessidades dos 

estudantes. 
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A avaliação dos estudantes poderá ser decorrente de alguns aspectos, como 

proposta inicial: participação e aproveitamento em sala de aula, relacionamento com 

os colegas e professores de sala, frequência às aulas, desenvolvimento de 

habilidades nas diferentes áreas. Esses aspectos, em consequência, 

proporcionarão subsídios para avaliação do trabalho na Educação Especial. 

As professoras conversam sempre que necessário com a equipe do núcleo 

pedagógico, secretaria, gestão ou outros setores da  unidade para compartilhar 

necessidades e elaborar propostas ou arranjos no trabalho. 

Ressaltando que, esse trabalho de Atendimento Educacional Especializado - 

AEE visa garantir aos estudantes um efetivo acesso ao conhecimento e à educação 

que lhes é de direito. A escola é um espaço democrático e, portanto, de direito à 

educação e ao exercício da cidadania, um local disponível para todas as pessoas 

se apossarem do conhecimento dentro de suas singulares, limitações e 

possibilidades. 

Outra questão já levantada pelos professores refere-se à necessidade de um 

professor de Educação Especial junto ao aluno no espaço da sala de aula. Neste 

ponto, cabe esclarecer que a modalidade de Educação Especial ofertada aos alunos 

do CEPROCAMP é aquela regulamentada pelo Atendimento Educacional 

Especializado (AEE) o qual é feito, obrigatoriamente, no espaço da sala de recursos 

multifuncionais e no contraturno do horário de aula do aluno, como preconiza a 

legislação que disciplina a  modalidade AEE de Educação Especial10 em seu artigo 

5º. No entanto, existe forma de atuação, não oferecida pelo Ceprocamp, que é a 

                                                
10 BRASIL. MEC. CNE. Resolução nº 4, de 02 de Outubro de 2009. Institui Diretrizes Operacionais 
para o Atendimento Educacional Especializado na Educação Básica, modalidade Educação 
Especial. Portal MEC, Brasília, DF, out. 2009a. Disponível em: 
http://portal.mec.gov.br/dmdocuments/rceb004_09.pdf. Acesso em: 01/07/2022.. 
 

http://portal.mec.gov.br/dmdocuments/rceb004_09.pdf
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itinerância. Nesta está previsto que os professores de Educação Especial que não  

possuem um espaço fixo determinado para exercer sua função, devendo trabalhar 

com o aluno público alvo da educação especial em sala de aula no próprio turno. 

Em alguns casos essa oferta seria interessante. 

 

 Procedimentos de registro do trabalho da Educação Especial 

 Os registros e relatos poderão ser verbais e escritos e dirigidos aos 

professores que atuam com os estudantes, e seus respectivos POAs, incluindo-se 

o Núcleo Pedagógico, principalmente em relação aos recursos, metodologias e 

materiais utilizados. Esses registros e documentos devem ficar arquivados nos 

prontuários dos estudantes para eventuais consultas em prol do estudante, 

promovendo assim um melhor processo de inclusão. 

 Todos os atendimentos aos alunos, seja de avaliação ou intervenção, são 

registrados pelas professoras; o mesmo ocorre nos encontros com familiares e/ou 

educadores da unidade vinculados a atendimentos de alunos.  

 A cada final de semestre as professoras elaboram coletivamente e enviam 

ao núcleo pedagógico um relatório com todos os casos de alunos atendidos e ações 

realizadas. 

 Quando pensamos sobre um conceito, é fundamental saber acerca de 

seus limites e de sua abrangência e, o AEE é um conceito que não foge a esta regra, 

mas, tratando-se da inclusão, vamos verificar, mais uma vez, que para toda regra 

pode existir uma exceção. A primeira delimitação que cabe esclarecer sobre o AEE, 

serviço de Educação Especial ofertada pela Fumec é que ela é apenas um meio de 

se possibilitar a inclusão e, isto, porque seu objetivo é incluir, é trazer para a 

convivência em comum no espaço escolar, os alunos que são seu público alvo 

(alunos com deficiência, com transtornos globais do desenvolvimento, altas 
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habilidades e/ou superdotação) garantindo-lhes, como a todos os demais é 

garantido, o acesso ao conhecimento em igualdade de condições, com a oferta de 

recursos que possibilitem a equidade na aquisição do conhecimento. 

Portanto, ao falar da delimitação do AEE é falar, também, de sua abrangência, 

qual seja: alunos com deficiência, com altas habilidades ou superdotação e com 

transtorno do desenvolvimento. Isso quer dizer que a inclusão é para todos, ela não 

é uma parte que compõe o todo. 

Em relação a ter recursos e planos para cada deficiência isso não é possível 

no AEE pois, cada aluno deve ser tratado como único, tendo um plano de trabalho 

das professoras de Educação Especial voltado às suas características. Não há 

como predeterminar materiais para determinadas deficiências. Por exemplo, se um 

aluno apresenta baixa visão não necessariamente precisará de ampliação de 

material, porque existem várias formas dessa baixa visão se apresentar, inclusive 

com distorção de imagens que a ampliação pode não ajudar na superação dessa 

barreira. Nesse caso, ele precisará de recursos como audiodescrição, por exemplo. 

As professoras da Educação Especial costumam fazer parcerias com outras 

áreas para encaminhamento de alunos, como o caso de atendimento psicológico, 

serviço social de fonoaudiologia etc. O Ceprocamp, a partir de 2022, conta com 

Serviço de Apoio Escolar - SAE, cujo objetivo é oferecer suporte aos alunos que 

apresentam vulnerabilidade social ou outras situações que interferem no processo 

de aprendizado. Os estagiários de psicologia que fazem parte do SAE realizam 

escuta e acolhida de alunos e comunidade escolar sempre que necessário e 

fazem,também, encaminhamentos que forem necessários. Esses atendimentos 

externos, quando necessário, nem sempre é rápido ou simples, mas representa o 

único meio que temos para um trabalho interdisciplinar mais consistente e contínuo. 

Essas parcerias acontecem por meio de programas de universidades da cidade de 
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Campinas, sobretudo de clínicas-escola, mas o ideal seria ter uma parceria com a 

própria secretaria de saúde. 

 
 

Horário de atendimento da AEE Atendimento da Educação 

Especial ANO 2022 

 

PROFESSORA JORNADA 2ª FEIRA 3ª FEIRA 4ª FEIRA 5ª FEIRA 6ª FEIRA 

 
 
 

INGRED 

 
 
 

15/20 

8:30 às 11:50 8:30 às 11:50 8:30 às 11:50  9:20 às 11:50 
 
 

TDC 7:30 às 
9:10 

 
 

MARISA 

 
 

15/20 

 
 
 
 

TDC  
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PLANO DE TRABALHO DE ÁREA DE SEGURANÇA DO TRABALHO 

 

 

Responsáveis: 

Reginaldo Roberto da Silva 

Denilton da Silva  

Professores do Eixo 

 
 
Metas da Área de Segurança do Trabalho para o ano letivo de 2022. 
 
 

1. Indicação da prioridade da Meta: 

Como prioridades do Eixo de Segurança do Trabalho para o ano letivo em curso, 

tendo em vista a pandemia do COVID-19 e o possível retorno das aulas presenciais e a 

necessidade de viabilizar o curso a atender os dois formatos (presencial e remoto), 

destaca-se a necessidade de elaboração de eventos práticos presenciais ou remotos, 

que auxiliem o aluno no seu desenvolvimento profissional, na melhoria constante da 

qualidade do ensino oferecido e a busca da redução do índice de evasão. 

 

2. METAS: 

Atividades práticas desenvolvidas durante o ano: 

 

● Plano de Abandono de Área; (Execução didática, pedagógica); 

● Treinamento em trabalho em altura.; (Execução didática, pedagógica); 

● Exercício de primeiros socorros e resgate de vítima de acidente; (Execução 

didática, pedagógica); 

● Planejamento e execução da SIPAT 2022; (Execução didática, pedagógica); 

● Criação e apresentação de projeto para BENTOTEC 2022 (verificar o formato de 

realização do evento); 
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● Ceprocamp Aberto: Equipamentos de controle do ambiente de trabalho, 

maquetes, trabalhos dos alunos (folders, cartazes e jogos), extintores, laboratório; 

● Visita Técnica - Feira Internacional de Segurança e Proteção (FISP) – 18 a 20 de 

outubro de 2022 - Expo São Paulo Exhibition and Convention Center; 

● Dia do Técnico em Segurança do Trabalho: Dia de confraternização buscando um 

melhor inter-relacionamento entre os alunos. Comemoração na sexta no último 

dia da SIPAT; 

● Visita Técnica: Corpo de Bombeiros de Campinas, períodos tarde e noite, no 

primeiro semestre. 

 

3. Responsável pelas Metas: 

Professor das disciplinas de Prevenção Contra Incêndio I e II - Plano de Abandono 

de Área; 

Professor da disciplina de Normas Regulamentadoras III- Treinamento de 

Trabalho em Altura; 

Professor da disciplina de Prevenção e Controle de Acidentes III - Exercício de 

Primeiros Socorros e resgate de vítima de acidente; 

Professores do Eixo - Planejamento e execução da SIPAT 2022; 

Professores do Eixo - Apresentação de projeto para a BENTOTEC 2022; 

Professores do Eixo - Ceprocamp Aberto: Equipamentos de controle do ambiente 

de trabalho, maquetes, trabalhos dos alunos (folders, cartazes e jogos), extintores, 

laboratório; 

Professores do Eixo - Dia do Técnico em Segurança do Trabalho: Dia de 

confraternização entre os alunos e professores; 

 

4. Ações necessárias para execução da Meta: 
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Nº Descrição da ação Responsável 

pela ação 

Prazo para 

conclusão 

ação 

1 Plano de Abandono de Área. – Orientação dos 

alunos que formarão a brigada; Planejamento 

da melhor data para sua execução; Alunos da 

brigada informam a comunidade escolar; 

Preparação dos materiais e instrumentos que 

serão utilizados no dia; Execução. 

Professor da 

disciplina 

2º 

Semestre. 

2 Treinamento em Trabalho em Altura. – 

Planejamento e solicitação do material 

necessário; agendamento da data para 

realização; Preparação do local no dia. 

Professor da 

disciplina 

1º 

Semestre. 

3 Exercício de Primeiros Socorros e resgate de 

vítima de acidente. – Planejamento e 

solicitação do material necessário; 

agendamento da data para realização; 

Preparação do local no dia. 

Professor da 

disciplina 

1º e 2º 

Semestre. 

4 Planejamento e execução da SIPAT 2022. – 

Reuniões de preparação junto com os alunos; 

Solicitação de coffee break para os dias do 

evento; Reserva do auditório e equipamentos; 

Programação das atividades da semana; Como 

adquirir brindes para o evento; Controle das 

Professores 

TST 

07/11 a 

11/11 



 

FUMEC / CEPROCAMP 

Centro de Educação Profissional de Campinas 

 
 

191  

 

FUMEC/CEPROCAMP 
Unid. “Prefeito Antônio da Costa Santos” - Avenida 20 de Novembro, 145 - Centro Campinas/SP  

 CEP 13013-140 / Fone: (19) 3731.3650 
191 

 
 

salas para lotação do auditório; Palestras 

remotas; grupo de apoio. 

5 Projeto BENTOTEC 2022. – Planejamento e 

criação do projeto; Levantamento e solicitação 

dos materiais necessários; Execução do projeto; 

Apresentação na BENTOTEC. 

Professores 

TST 

A definir. 

6 Ceprocamp Aberto. – Planejamento das 

atividades; Treinamento dos alunos para 

apresentação; Preparação do local; Exposição 

dos equipamentos; Preparação das atividades. 

Professores 

TST 

Aguardando 

definição 

em função 

da 

pandemia. 

7 Dia do Técnico em Segurança do Trabalho – 

Verificar professores que estarão com a turma 

para participarem; Programar bolo, salgados e 

bebidas; Agendar restaurante para o dia; 

Planejar compra coletiva de capacetes. Em 

pandemia de forma virtual 

Professores 

TST 

Sexta-feira 

da SIPAT. 

8 Visita técnica FISP 2022 - 18 a 20/10, 

Professores que poderão participar; lista de 

alunos e inscrição; Solicitação de ônibus; 

Organização da saída e chegada dos ônibus. 

Professores 

TST 

31/08 quarta 

9 Visita Técnica ao Corpo de Bombeiros - Data 

da visita; Professores que poderão participar; 

lista de alunos e solicitação de ônibus; 

Professores 

TST 

1º Semestre 
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Organização da saída e chegada dos ônibus. 

 
 

5. Recursos necessários 
 
a) Tecido TNT vermelho para confecção, por parte dos alunos, de colete de 

identificação de Brigada de Emergência, sirene ou buzina, cronômetro, fita 

zebrada, filmadora e câmera fotográfica, para a atividade de Abandono de 

Área. 

b) Escada elástica em alumínio, cinto tipo paraquedista, capacete com jugular, 

trava quedas, cordas, talabarte duplo, par de luvas, para a atividade de 

Trabalho em Altura. 

c) Compra de material (a definir) para confecção do Projeto BENTOTEC 2022. 

d) Contratação de buffet para atendimento dos palestrantes e organização, faixas 

e banners para SIPAT 2022. 

e) 1 kit prancha de resgate, para atividade de Primeiros Socorros. 

f) Transporte dos Instrumentos do Laboratório de Segurança (BENTOTEC 2022). 

g) Transporte dos Instrumentos do Laboratório de Segurança e Apresentação do 

Trabalho (BENTOTEC 2022). 

h) Restaurante (Dia do Técnico em Segurança do Trabalho). 

i) Transporte para visita técnica – BENTOTEC. (Previsão de 2 ônibus para o 2º 

semestre). 

j) Transporte para visita técnica – FISP 2022. (Previsão de 2 ônibus para o 2º 

semestre). 

k) Transporte para visita técnica – Corpo de Bombeiros. (Previsão de 2 ônibus 

para o 2º semestre). 
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6. Previsão orçamentária 

Será solicitada compra de materiais conforme necessidade. 

 

7. Monitoramento e acompanhamento da Meta 

O monitoramento e acompanhamento das metas se dará por meio da efetivação, 

execução e conclusão das atividades propostas. 

 

8. Avaliação final da Meta 

Com o encerramento de todas as atividades, sua conclusão e objetivo específico 

alcançado, se entenderá o sucesso dos meios para atingir o objetivo de expor os alunos 

às atividades práticas na área de Segurança do trabalho. 
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PLANO DE TRABALHO DA ÁREA DE ESTÁGIO EM SEGURANÇA DO TRABALHO  

 
OBJETIVO 
 O presente relatório visa apresentar o Plano de Trabalho para a área de Estágio 

Supervisionado em Segurança do Trabalho para o ciclo de quatro anos, em acordo com 

o novo ciclo do Projeto Pedagógico (PP) do Centro de Educação Profissional de 

Campinas Prefeito Antônio da Costa Santos (Ceprocamp). 

 

INDICAÇÃO DA PRIORIDADE DA META 

 No que se refere a área de Segurança do Trabalho, as prioridades da área no 

programa de estágio são: 

 - Atendimento e Orientação aos alunos; 

 - Prospecção de novos Campos de Estágio; 

 - Adequação ao novo Plano de Curso Técnico em Segurança do Trabalho (2022): 

Estágio Supervisionado não obrigatório. 

 

METAS 

Atendimento e Orientação aos Alunos 

 Atendimento aos alunos durante os horários de orientação para esclarecimento de 

dúvidas sobres a documentação e os encaminhamentos para a realização do Estágio 

Supervisionado Obrigatório, para alunos matriculados no Plano de Curso/Grade 

Curricular anterior (2014) e Estágio Supervisionado não obrigatório, para alunos 

matriculados no Plano de Curso Técnico em Segurança do Trabalho vigente (2022); 

 Atendimento aos alunos para orientação sobre a elaboração e confecção do 

relatório de estágio; 

 Atendimento em sala de aula, com as turmas do Curso Técnico em Segurança do 

Trabalho, com palestras sobre o Estágio Supervisionado Obrigatório (alunos 

matriculados no Plano de Curso anterior (2014)) e orientação aos alunos sobre a sua 
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responsabilidade na busca das vagas de estágio; 

 Atendimento em sala de aula, com as turmas do Curso Técnico em Segurança do 

Trabalho, com palestras sobre o Estágio Supervisionado não obrigatório (alunos 

matriculados no Plano de Curso 2022) e orientação aos alunos sobre a sua 

responsabilidade na busca das vagas de estágio, bem como incentivo para a realização 

do estágio, com objetivo de complementar a formação com a experiência vivenciada em 

estágio; 

 Orientação aos alunos sobre as dúvidas pertinentes ao dia a dia no campo de 

estágio. 

 

Elaboração do Plano de Atividades 

 Adequação do plano geral de atividades para os estagiários, proposto pelo 

Ceprocamp, para a realidade específica de cada campo de estágio, em conjunto com o 

Supervisor de Estágio de cada campo. 

 

Reunião de Professores Orientadores de Área 

Participação periódica das reuniões conduzidas pelo Núcleo Pedagógico com os 

Professores Orientadores de Área, para discussão e busca de soluções para as 

demandas da escola, dos professores e dos alunos. 

 

Correção de Relatórios 

Correção dos relatórios de estágio recebidos, seja impresso, entregues via 

secretaria, seja arquivo digital, enviados diretamente ao professor via e-mail. 

 

Modelo de Relatório 

Elaboração de um novo modelo de relatório de estágio, seguindo o padrão das 

Normas ABNT, disponibilizado aos alunos. 
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Revisão do modelo de relatório de estágio para adequação e atualização da 

formatação. 

 

Prospecção de novos Campos de Estágio 

Contato e visita a empresas interessadas em firmar termo de cooperação técnica 

com o Ceprocamp, com finalidade de as empresas ofertarem vagas de estágio para os 

alunos do Curso Técnico em Segurança do Trabalho, e demais cursos técnicos. 

 

Contratos 

Revisão dos contratos “Termo de Compromisso” e “Termo de Cooperação”, 

revisão do plano de atividades e demais disposições. 

 

Visita aos Campos de Estágio 

 Visitas periódicas aos campos de estágio para reuniões com os responsáveis pela 

supervisão, orientação e condução das atividades dos alunos, para conhecimento e 

avaliação do desempenho dos mesmos (nos campos de estágio conveniados). 

 

EQUIPE ENVOLVIDA 

 Para a realização das metas previstas neste plano de trabalho, a equipe envolvida 

será composta pelos seguintes membros: 

 

● Professor Denilton da Silva – Professor Orientador de Estágio; 

● Professor Reginaldo Roberto da Silva – Professor Orientador de Área; 

● Professor Edison Benedito Lopes Marcon; 

● Professor Edvaldo da Costa Passos Junior; 

● Professora Ligia Fruhvald Lisatchok; 

● Professor Eduardo Becker Spach; 
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● Núcleo Pedagógico; 

● Secretaria Escolar. 

 

 

RESPONSÁVEL PELA META 
  

A seguir, tabela com indicação da responsabilidade das metas. 
 
 
Tabela 1. Responsabilidade das metas. 

Nº META RESPONSABILIDADE 

1 Atendimento e Orientação aos Alunos Denilton da Silva 

2 Elaboração do Plano de Atividades Denilton da Silva 

3 Visita aos Campos de Estágio (conveniados) Núcleo Pedagógico 

4 Reunião de Professores Orientadores de Área Denilton da Silva 

5 Correção de Relatórios Denilton da Silva 

6 Modelo de Relatório Denilton da Silva 

7 Prospecção de novos Campos de Estágio Núcleo Pedagógico; 

Denilton da Silva 

8 Contratos Núcleo Pedagógico; 

Secretaria Escolar 

 
 
AÇÕES NECESSÁRIAS À EXECUÇÃO DA META 
 
 A seguir, tabela com indicação de execução da meta. 
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Tabela 2. Execução da meta. 

Nº Descrição da meta Nome do responsável 

pela ação 

Prazo para 

conclusão 

1 Atendimento e Orientação aos 

Alunos 

Denilton da Silva Semestral 

2 Elaboração do Plano de Atividades Denilton da Silva Anual 

3 Visita aos Campos de Estágio 

(conveniados) 

Denilton da Silva; 

Núcleo Pedagógico 

Semestral 

4 Reunião de Professores 

Orientadores de Área 

Denilton da Silva Semestral 

5 Correção de Relatórios Denilton da Silva Semestral 

6 Modelo de Relatório - revisão Denilton da Silva Anual 

7 Prospecção de novos Campos de 

Estágio 

Núcleo Pedagógico Semestral 

8 Contratos Núcleo Pedagógico; 

Secretaria Escolar 

Anual 

 
RECURSOS NECESSÁRIOS 

 Os recursos necessários para a execução das metas da área de Estágio 

Supervisionado em Segurança do Trabalho, no que se refere aos recursos humanos, 

são o Professor Orientador de Estágio, a Chefia de Setor de Gestão de Instituições 

Partícipes e Convênios e os professores do eixo, com relação aos recursos materiais, 

são a estrutura disponível no Ceprocamp, computadores, telefones, carros de apoio, 
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etc. 

 

PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA 

 Como os recursos materiais necessários constituem a estrutura do Ceprocamp, 

não se faz necessária previsão de recursos financeiros necessários para a execução 

das metas, por constituírem o próprio orçamento anual da instituição. 

 

MONITORAMENTO 

 O monitoramento das metas será realizado por revisão dos procedimentos ao 

final dos prazos estipulados, elaboração de novas metas e modificação e/ou adoção de 

novas práticas de trabalho. 

 

AVALIAÇÃO FINAL 

 A avaliação das metas será realizada ao final de cada ciclo anual de trabalho, 

pelos professores do eixo de Segurança de Trabalho, Núcleo Pedagógico e gestão. 

 

Responsável: Professor Denilton da Silva. 
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PLANO DE TRABALHO DA ÁREA GESTÃO DE NEGÓCIOS – ADMINISTRAÇÃO  

E LOGÍSTICA TÉCNICO/ QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL 

 

 Orientador de Área: Alencar José de Oliveira Scafi 

 

Professores integrantes da equipe de trabalho: Alencar José de Oliveira Scafi, Caio 

Shoiti Senzaki, Diego Salviano de Matos, Fernando Elias Borges, Fernando Sabino, 

Gleida de Carvalho Inacio, Jonathan Paulo Fiori, Leandro Martins da Silva, Luciana Paiva, 

Marize de Almeida Koslowki, Misael Victor Nicoluci, Moacir José Teixeira, Osmar Alves 

Teixeira, Paula Regina da Costa, Regianne Fontana, Saul Afonso Camargo, Urubatan 

Lopes da Silva, Vilson roberto de Oliveira, Wagner Alvares e Wagner Gomes Sebastião.   

 

Devido a reestruturação que está sendo elaborada na estrutura organizacional do 

Ceprocamp as metas foram elaboradas para o eixo de gestão de negócios, cursos 

técnicos de administração e logística em forma individual e conjunto, pela similaridade 

entre os dois cursos  

        

Definição das metas para o ano letivo para o ano letivo de 2022, 2023 

1) As metas definidas POA e professores nos referidos anos são: 

2) Avaliar o Plano de Curso Técnico em Logística e propor melhorias na grade do 

curso, bem como no Plano de Curso. 

3) Acolhimento e integração dos alunos 

4) Comunicação entre professores 

5) Reconstrução do evento do dia do administrador 

6) Laboratório de gestão e negócios  

7) Avaliar o Plano de Curso Técnico em Administração e propor melhorias na grade 

do curso, bem como no Plano de Curso. 
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Abaixo a descrição detalhada das metas  

Metas da Área Gestão e Negócios – Administração e Logística 

 

META Nº 01 - Avaliar o Plano de Curso Técnico em Logística e propor melhorias na grade 

do curso, bem como no Plano de Curso. 

 

 Indicação da Prioridade - Meta nº 1  

Atualizar o plano de acordo com o mercado de trabalho e as novas tecnologias,   

privilegiando a educação 4.0, com o oferecimento de   uma aprendizagem envolvente 

e a utilização de metodologias ativas. 

 Equipe envolvida 

O POA, todos os professores de logística e demais professores que lecionam no curso, 

sendo necessário um ou dois professores com atribuição de horas atividades para 

elaboração do referido plano.  

3. Responsável pela Meta 

POA, professor responsável pela elaboração do Plano    

 

Ações necessárias à execução da meta 

N

º 

Descrição da ação Responsável 

pela ação 

Prazo para 

conclusão 

ação 

1 Discussão já feita pelos professores de 

logística   

POA e 

professores do 

eixo  

Realizada  
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2  Definição dos professores responsáveis pelo 

projeto (ou professor)  

POA e 

professores 

voluntários   

2ª semana de 

junho    

3   Definição das horas projetos para 

elaboração e aprovação do plano de curso    

POA, professor 

voluntário e do 

curso.  

3º semana de 

junho  

4   Encaminhamento do pré-projeto para 

aprovação das horas atividades N.P.   

POA  4ª semana de 

junho  

4 Apresentação da nova grade das disciplinas 

propostas nos 3 módulos para discussão 

pelo eixo 

Professor 

responsável pelo 

projeto, 

professores do 

eixo  

21/08/2021 

5 Ajustes e aprovação da referida grade     Professor 

responsável e 

professores do 

eixo     

28/08/2021     

6 Envolvimento dos professores do eixo  para 

ajustar as ementas do plano atual e 

reescrever as ementas do novo plano, bem 

como as competências, habilidades e bases 

tecnológicas, bibliografia .        

Professor 

responsável e 

professores do 

eixo   

12/09/2021 

 7   Definição dos professores e início da 

elaboração das atividades da ação de 

número 6  

Professor 

responsável e 

professores 

envolvidos      

19/09/21   
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8 Apresentar a versão elaborada do Plano de 

curso para aprovação dos professores   

Professor 

responsável e 

envolvidos 

Primeira 

quinzena de 

janeiro de 

2022  

9 Envio do Planos de Cursos à Gestão para as 

devidas providências 

POA, professor 

responsável  

Início de 

fevereiro 

2022. 

Recursos necessários: Computadores e rede. 

Previsão orçamentária:  120 horas projetos para professor que se proponha a escrever 

o novo Plano de Curso, que deverá ser ajustado juntamente com o POA e o professor 

que for desenvolver o projeto.    

Monitoramento e acompanhamento da Meta:  POA do eixo da disciplina. 

Avaliação final da Meta: Apresentação da versão elaborada do novo plano de Curso 

aprovado pela maioria dos professores envolvidos em cada projeto e envio à Gestão para 

a aprovação final e as devidas providências.  

 

META Nº 02: Acolhimento e integração de alunos 

 

Indicação da Prioridade - Meta nº 2 

Melhorar o processo de acolhimento dos alunos realizado pelo núcleo pedagógico e 

integração dos alunos nos cursos e nas classes pertencentes ao eixo de 

Administração e Negócio.    

 Equipe envolvida 

O POA, todos os professores do eixo e demais professores que lecionam no curso. 

3. Responsável pela Meta 

POA  
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Ações necessárias à execução da meta 

N

º 

Descrição da ação Responsável 

pela ação 

Prazo para 

conclusão 

ação 

1 Discussão sobre melhorias no acolhimento dos 

alunos pela instituição com propostas de 

sugestões.  

POA 

professores   

1ª semana de 

junho  

2  Envio de um documento ao núcleo com as 

propostas sugestões dos professores    

POA   2º semana de 

junho   

3 Planejamento para integração dos alunos no 

curso, segundo semestre 2021 de forma 

coletiva e nas devidas classes pelo professor 

da disciplina.  

POA, 

Professores  

2ª quinzena 

de junho     

4  Discussão da integração na classe pelo 

professor para que todos tenham a integração 

planejada pelo curso, bem como o acordo de 

convivência     

POA, 

Professores  

3º semana de 

junho   

5 Definição dos responsáveis para a integração 

coletivas dos alunos e as ações programadas  

POA, 

Professores  

Início do 2º 

semestre 

    

Recursos necessários: Nenhum 

Previsão orçamentária: Não será necessário 

Monitoramento e acompanhamento da Meta: Reuniões de TDEP. 

Avaliação final da Meta: Feedback dos professores nas reuniões de TDEP 

 

META 03   Comunicação entre os professores  
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Indicação da Prioridade - Meta nº 2  

Melhorar o processo de comunicação entre os professores do eixo. 

Incluir no processo os professores de outros cursos que lecionam no eixo    

 Equipe envolvida 

O POA, todos os professores do eixo e demais professores que lecionam no curso. 

3. Responsável pela Meta 

POA  

Ações necessárias à execução da meta 

N

º 

Descrição da ação Responsável 

pela ação 

Prazo para conclusão 

ação 

1 Melhorar a comunicação entre os 

professores dos eixo:  

Nas reuniões de TDEP, 

relacionamento entre as reuniões.   

Ocorrências e providências com os 

alunos, assuntos e comunicados 

urgentes.  

Programação de uma reunião por 

semestre com a presença de todos 

professores.        

  

POA; 

professores 

Final de agosto no mais 

tardar início de 

setembro.   

2  Efetivar o resultado da ação acima, 

das ações propostas e acordadas     

POA  Primeira quinzena de 

setembro  

 

Recursos necessários: Nenhum 
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Previsão orçamentária: Não. 

Monitoramento e acompanhamento da Meta: POA e professores do eixo 

Avaliação final da Meta: feedback dos professores nas reuniões de TDEP ou em 

pesquisa forma elaborada pelo POA. 

 

Meta 4 – Reconstrução do evento do dia do Administrador e do profissional de 

logística  

 

1 - Indicação da Prioridade - Meta nº 3  

A escolha do 9 de setembro como o Dia Nacional do Administrador é uma 

homenagem a assinatura da Lei nº 4.769, de 9 de setembro de 1965, responsável 

por regulamentar a profissão de Administrador no Brasil. A data também foi 

instituída pela Resolução CFA nº 65/68, de 09/12/68. 

Extensão da data acima para comemorar com o dia do profissional de logística.      

2. Equipe envolvida  

Todos os professores do eixo de gestão e negócios  

3. Responsável pela Meta 

  O POA do eixo e professores voluntários 

Ações necessárias à execução da meta 

 

Nº Descrição da ação Nome do 

responsável pela 

ação 

Prazo para início 

e conclusão da 

ação 
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1  Inserir a programação na 

agenda da escola de 2 dias 

letivos.     

POA  Final das aulas de 

2021 e início das 

aulas 2022    

2 Discutir a programação   junto 

aos professores para 

levantamentos de sugestões.  

POA   Final das aulas do 

1º semestre até 2º 

semana de agosto  

3 Elaborar projeto do evento, 

incluído modelo dos certificados    

POA   e um 

professor voluntário   

 

Penúltima semana 

de agosto.  

4 Finalização com a lista de 

verificações. 

  1º semana de 

setembro   

5 Realização do evento  POA e professores  9/10 de setembro  

    

 

5. Recursos Necessários 

Materiais: Computador e Multimídia   

6. Previsão Orçamentária 

R$ 1.500,00 custo de divulgação, Banners, impressos, adesivos, brindes a alunos 

e palestrantes.    

7. Monitoramento e Acompanhamento da Meta 

Durante as discussões serão registrados em atas todas as sugestões para 

acompanhamento das ações programadas. 
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8. Avaliação Final da Meta 

Verificar junto aos docentes/discentes o atingimento dos objetivos e se ocorreu a 

contribuição esperada para a formação dos alunos e aprimoramento ético, pessoal 

e profissional.       

 

META Nº 05: Laboratório de Gestão e Negócios  

Indicação da Prioridade - Meta nº 5 

O laboratório   possui natureza didático pedagógica, serve de apoio ao processo de 

ensino, caracterizando como um modelo de aprendizagem vivencial e desenvolvendo 

no aluno habilidade e capacidade de decidir e assumir responsabilidade social e 

política, auxiliando a busca por informação, a construção e o compartilhamento do 

conhecimento. 

Equipe envolvida 

O POA, todos os professores do eixo  

3. Responsável pela Meta 

POA  

Ações necessárias à execução da meta 

 

N

º 

Descrição da ação Responsável 

pela ação 

Prazo para 

conclusão 

ação 

1  Discussão do projeto de gestão:  recursos 

materiais, humanos e um layout da sala que irá 

acolher o projeto   

POA e 

professores  

fevereiro 2022 

2  Elaboração do projeto anexo um orçamento  

preliminar.  

Professor 

voluntário  

1ª quinzena 

de março   
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3    Envio do projeto ao núcleo, com a observação 

que está sendo feito a pesquisa e a priorização 

dos softwares necessários     

POA  2º semana de 

março  

2 Pesquisa pelos professores de Softwares de 

Gestão, Logística e demais Softwares que 

propiciem a prática dos conteúdos trabalhados.  

POA e 

professores 

Durante o mês 

de março  

 3  Discussão e seleção dos softwares 

apresentados  

Poa e 

professores  

Final de 

março  

3 Os professores que indicaram os softwares 

aprovados, deverão fazer contato com as 

empresas para fazer a apresentação para 

possível aprovação.  

POA e 

professores 

Mês de abril  

4  Seleção, priorização, custos dos softwares    POA e 

professores  

1ª quinzena 

de abril   

5   Envio de complementação do projeto da ação 

dois ao núcleo pedagógico para providências    

 2ª quinzena 

de abril   

 

Recursos necessários: Local Físico; Computadores e rede; e Software, móveis e 

equipamentos 

Previsão orçamentária: A definir de acordo com a aprovação do projeto   e 

priorização/custo   dos softwares necessários para o laboratório     

Monitoramento e acompanhamento da Meta: POA  e professores  envolvidos..  

Avaliação final da Meta: Implantação do laboratório, utilização do laboratório e   

softwares, evolução do aprendizado, desenvolvimento de habilidades individuais e em m 

equipes (soft skills e hard skills), motivações e novas ideias 
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META 06 - Avaliar o Plano de Curso Técnico em Administração e Técnico em 

Logística e propor mudanças na grade do curso, bem como no Plano de Curso. 

Indicação da prioridade da Meta: ALTA 

 

Indicação da Prioridade - Meta nº 6   

Atualizar o plano de acordo com o mercado de trabalho e as novas tecnologias, com 

o objetivo de referenciar os conteúdos, as metodologias, os procedimentos e as 

técnicas a serem utilizadas no processo de ensino-aprendizagem, privilegiando a  

 educação 4.0, oferecendo uma aprendizagem envolvente, com uso de metodologias 

ativas.  

Equipe envolvida 

O POA, todos os professores do eixo  

3. Responsável pela Meta 

POA  

Ações necessárias à execução da meta 

N

º 

Descrição da ação Responsável pela 

ação 

Prazo para 

conclusão 

ação 

1  Definição do professor ou professores 

responsáveis pelo projeto   

POA  1ª semana 

de maio   

2   Definição das horas projetos para 

elaboração e aprovação do plano de curso    

POA, professor, 

núcleo pedagógico    

2ª semanas 

de maio   

3  Aprovação pelo núcleo pedagógico   3ª e 4ª 

semana de 

maio  
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4  Discussão da nova grade de disciplinas    Durante o 

mês de maio  

4 Apresentação da grade das disciplinas 

propostas nos 3 módulos para discussão 

pelo eixo 

Professor 

responsável pelo 

projeto os   

envolvidos 

1ª semana 

de junho  

5  Ajustes e aprovação da referida grade     Professores    3 e 4 

semanas de 

junho  

6 Envolvimento dos professores para ajustar 

as ementas do plano atual e reescrever as 

ementas do novo plano, bem como as 

competências, habilidades e bases 

tecnológicas.        

Professor 

responsável e 

professores do eixo   

3 e 4 

semanas de 

junho  

 7   Definição dos professores e início da 

elaboração das atividades da ação de 

número 4  

Professor 

responsável e 

professores    

Início de 

agosto o  

8 Apresentar um rascunho do Plano de curso 

para aprovação dos professores   

Professor 

responsável e 

envolvidos 

Início de 

novembro  

9 Envio do Planos de Cursos à Gestão para 

as devidas providências 

POA, professor 

responsável  

Janeiro 2023  

 
Recursos necessários: Computadores e rede. 

Previsão orçamentária:  120 horas projetos para professor que se proponha a 

escrever o novo Plano de Curso, que deverá ser ajustado com o professor que for 

desenvolver o projeto.    



 

FUMEC / CEPROCAMP 

Centro de Educação Profissional de Campinas 

 
 

212  

 

FUMEC/CEPROCAMP 
Unid. “Prefeito Antônio da Costa Santos” - Avenida 20 de Novembro, 145 - Centro Campinas/SP  

 CEP 13013-140 / Fone: (19) 3731.3650 
212 

 
 

Monitoramento e acompanhamento da Meta:  POA do eixo da disciplina. 

Avaliação final da Meta: Apresentação de esboço da sugestão de grade do curso e 

dos novos Planos de cursos aprovados por maioria dos professores envolvidos em 

cada projeto e envio à Gestão para a aprovação final e  as devidas providências.  
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ANEXO II - QUADRO DE MATRÍCULAS REALIZADAS E SUA 

DISTRIBUIÇÃO POR TURNO, CURSO, MÓDULO E TURMA 
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Quadro de matrículas e distribuição nos Cursos Técnicos- 1º semestre/2022- 

“PREFEITO ANTONIO DA COSTA SANTOS” 

CURSO - TURMA MÓDULO TURNO ALUNOS 

TÉC. ADMINISTRAÇÃO 44 3º TARDE 9 

TÉC. ADMINISTRAÇÃO 45 3º NOITE 24 

TÉC. ADMINISTRAÇÃO 46 2º TARDE 15 

TÉC. ADMINISTRAÇÃO 47 2º NOITE 21 

TÉC. ADMINISTRAÇÃO 48 1º TARDE 39 

TÉC. ADMINISTRAÇÃO 49 1º NOITE 45 

TÉC. ENFERMAGEM 10 4º MANHÃ 26 

TÉC. ENFERMAGEM 11 1º MANHÃ 34 

TÉC. INFORMÁTICA 23 3º NOITE 10 

TÉC. LOGÍSTICA 10 3º NOITE 11 

TÉC. LOGÍSTICA 11 2º NOITE 24 

TÉC. LOGÍSTICA 12 1º NOITE 34 

TÉC. MEIO AMBIENTE 34 4º NOITE 17 

TÉC. MEIO AMBIENTE 35 3º NOITE 24 

TÉC. MEIO AMBIENTE 36 2º TARDE 10 

TÉC. MEIO AMBIENTE 37 2º NOITE 10 

TÉC. MEIO AMBIENTE 38 1º TARDE 39 

TÉC. MEIO AMBIENTE 39 1º NOITE 46 

TÉC. SEG. TRABALHO 41 4º NOITE 16 
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TÉC. SEG. TRABALHO 42 3º TARDE 8 

TÉC. SEG. TRABALHO 43 3º NOITE 29 

TÉC. SEG. TRABALHO 44 1º TARDE 33 

TÉC. SEG. TRABALHO 45 1º NOITE 50 

TOTAL GERAL     574 

Fonte: IMA/Integre- data base: maio/2022 

 

Quadro de matrículas e distribuição nos cursos de Qualificação Profissional- 

 1º semestre 2022 – Ceprocamp PREFEITO ANTONIO DA COSTA SANTOS 

Ceprocamp PREFEITO ANTONIO DA COSTA SANTOS PERÍODO ALUNOS 

QP AG SEGURANÇA DO TRABALHO E HIGIENE OCUPACIONAL - A MANHÃ 31 

QP AGENTE CONTROLE ENDEMIAS - B TARDE 27 

QP ALMOXARIFE - A MANHÃ 38 

QP AUXILIAR DE DEPARTAMENTO PESSOAL/RH - C NOITE 35 

QP AUXILIAR FINANCEIRO - C NOITE 35 

QP AUXILIAR LABORATÓRIO DE QUÍMICA - B TARDE 32 

QP AUXILIAR LOGÍSTICA - A MANHÃ 34 

QP CUIDADOR DE PESSOAS - A MANHÃ 36 

QP DESENHO TÉCNICO/CAD - B TARDE 25 

QP INFORMÁTICA BÁSICA - A MANHÃ 30 

QP INFORMÁTICA BÁSICA - B TARDE 31 

QP INGLÊS P/ ATENDIMENTO COMERCIAL - B TARDE 33 
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QP INTRODUÇÃO A JOGOS E PHYTON - C NOITE 31 

QP INTRODUÇÃO À ROBÓTICA - B TARDE 25 

QP INTRODUÇÃO À ROBÓTICA - E TARDE 2 

QP MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES - C NOITE 29 

QP MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES - F NOITE 16 

QP NOÇÕES DIREITO TRABALHISTA - C NOITE 37 

QP NOÇÕES DIREITO TRABALHISTA - F NOITE 15 

QP PORTEIRO-CONTROLADOR ACESSO - A MANHÃ 38 

QP PORT-MAT P/CONCURSOS PÚBLICOS E ENEM - B TARDE 36 

QP PRÁT. RECRUTAMENTO E SELEÇÃO - A MANHÃ 25 

QP PRÁT. RECRUTAMENTO E SELEÇÃO - D MANHÃ 24 

QP RECEPCIONISTA - A MANHÃ 31 

QP. PADEIRO E CONFEITEIRO - A MANHÃ 34 

QP. PADEIRO E CONFEITEIRO - B TARDE 30 

QP. PADEIRO E CONFEITEIRO - C NOITE 27 

TOTAL GERAL - 787 

Fonte: IMA/Integre- data base: maio/2022 

 
 

Quadro de matrículas e distribuição nos cursos de Qualificação Profissional 

 1º semestre 2022 – Ceprocamp OURO VERDE 

Ceprocamp OURO VERDE PERÍODO ALUNOS 

QP ATENDIMENTO E VENDAS - C NOITE 16 
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QP ATENDIMENTO E VENDAS - F NOITE 9 

QP AUXILIAR LOGÍSTICA - A MANHÃ 20 

QP AUXILIAR LOGÍSTICA - C NOITE 20 

QP AUXILIAR LOGÍSTICA - D MANHÃ 15 

QP AUXILIAR LOGÍSTICA - F NOITE 17 

QP CRIAÇÃO DE WEBSITES - A MANHÃ 18 

QP CRIAÇÃO DE WEBSITES - D MANHÃ 18 

QP DESENVOLVIM DE APLICATIVOS - B TARDE 21 

QP DESENVOLVIM DE APLICATIVOS - C NOITE 19 

QP DESENVOLVIM DE APLICATIVOS - E TARDE 9 

QP DESENVOLVIM DE APLICATIVOS - F NOITE 11 

QP INFORMÁTICA BÁSICA - A MANHÃ 21 

QP INFORMÁTICA BÁSICA - B TARDE 20 

QP INFORMÁTICA BÁSICA - D MANHÃ 18 

QP INFORMÁTICA BÁSICA - E TARDE 16 

QP INTRODUÇÃO À ROBÓTICA - C NOITE 15 

QP INTRODUÇÃO À ROBÓTICA - F NOITE 6 

QP OPERADOR DE CAIXA - C NOITE 20 

QP OPERADOR DE CAIXA - F NOITE 16 

QP PORTEIRO-CONTROLADOR ACESSO - B TARDE 20 

QP PORTEIRO-CONTROLADOR ACESSO - E TARDE 16 
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QP PRÁT. RECRUTAM. E SELEÇÃO - A MANHÃ 9 

QP PRÁT. RECRUTAM. E SELEÇÃO - D MANHÃ 11 

QP. CUIDADOR IDOSOS - A MANHÃ 19 

QP. CUIDADOR IDOSOS - C NOITE 20 

QP. CUIDADOR IDOSOS - D MANHÃ 16 

QP. CUIDADOR IDOSOS - F NOITE 16 

TOTAL GERAL - 452 

Fonte: IMA/Integre- data base: maio/2022 

 

 

Quadro de matrículas e distribuição nos cursos de Qualificação Profissional-  

1º Semestre 2022 – Ceprocamp JOSÉ ALVES 

Ceprocamp JOSÉ ALVES PERÍODO ALUNOS 

QP INFORMÁTICA BÁSICA - A MANHÃ 25 

QP INFORMÁTICA BÁSICA - B TARDE 21 

QP INGLÊS P/ ATENDIM COMERCIAL - C NOITE 31 

QP PORT-MAT P/CONC PUB E ENEM - C NOITE 36 

QP. AUXILIAR ADMINISTRATIVO - A MANHÃ 37 

QP. CUIDADOR IDOSOS - C NOITE 37 

TOTAL GERAL - 187 

Fonte: IMA/Integre- data base: maio/2022 

  

Quadro de matrículas e distribuição nos cursos de Qualificação Profissional- 1º 

semestre 2022 – FUMEC DESCENTRALIZADA CAMPO GRANDE 
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FUMEC DESCENTRALIZADA CAMPO GRANDE PERÍODO ALUNOS 

QP AUX DE ALMOXARIFADO - B TARDE 17 

QP AUXILIAR LOGÍSTICA - C NOITE 26 

QP COPEIRA - B TARDE 7 

QP INFORMÁTICA BÁSICA - C NOITE 24 

QP PORTEIRO-CONTROLADOR ACESSO - A MANHÃ 25 

QP PORTEIRO-CONTROLADOR ACESSO - D MANHÃ 28 

TOTAL GERAL - 127 

Fonte: IMA/Integre- data base: maio/2022 

 

Quadro de matrículas e distribuição nos cursos de Qualificação Profissional- 1º 

semestre 2022 – FUMEC DESCENTRALIZADA CASI 

FUMEC DESCENTRALIZADA CASI PERÍODO ALUNOS 

QP INFORMÁTICA BÁSICA - B TARDE 24 

QP PRÁTICAS DE ESCRITÓRIO - C NOITE 20 

TOTAL GERAL - 44 

Fonte: IMA/Integre- data base: maio/2022 

 

Quadro de matrículas e distribuição nos cursos de Qualificação Profissional 

 1º Semestre 2022 – INSTITUIÇÃO PARTÍCIPE CIC VIDA NOVA 

INSTITUIÇÃO PARTÍCIPE CIC VIDA NOVA PERÍODO ALUNOS 

QP AUX DE ALMOXARIFADO - A MANHÃ 27 

QP INFORMÁTICA BÁSICA - B TARDE 11 
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QP PORTEIRO BÁSICO - A MANHÃ 27 

QP PRÁTICAS DE ESCRITÓRIO - B TARDE 26 

QP. CUIDADOR IDOSOS - B TARDE 23 

TOTAL GERAL - 114 

Fonte: IMA/Integre- data base: maio/2022 

 

Quadro de matrículas e distribuição nos cursos de Qualificação Profissional- 1º 

semestre 2022 – INSTITUIÇÃO PARTÍCIPE SÃO MARCOS 

INSTITUIÇÃO PARTÍCIPE SÃO MARCOS PERÍODO ALUNOS 

QP CUIDADOR DE PESSOAS - B TARDE 16 

QP INFORMÁTICA BÁSICA - A MANHÃ 7 

QP MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES - B TARDE 22 

QP PORTEIRO-CONTROLADOR ACESSO - B TARDE 21 

TOTAL GERAL - 66 

Fonte: IMA/Integre- data base: maio/2022 

 

Quadro de matrículas e distribuição nos cursos de Qualificação Profissional- 1º 

semestre 2022 – INSTITUIÇÃO PARTÍCIPE VILA UNIÃO 

INSTITUIÇÃO PARTÍCIPE VILA UNIÃO PERÍODO ALUNOS 

QP AUXILIAR DE HOTELARIA - B TARDE 14 

QP JARDINAGEM/PAISAGISMO 2 - B TARDE 17 

QP PORTEIRO BÁSICO - A MANHÃ 25 

QP. CUIDADOR IDOSOS - B TARDE 38 
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TOTAL GERAL - 94 

Fonte: IMA/Integre- data base: maio/2022 
 

Quadro de matrículas e distribuição nos cursos de Qualificação Profissional- 1º 

semestre 2022 – PROGRAMA PARCEIROS DA CIDADA MÃO AMIGA 

PROGRAMA PARCEIROS DA CIDADA MÃO AMIGA PERÍODO ALUNOS 

QP JARDINAGEM/PAISAGISMO - A MANHÃ 32 

TOTAL GERAL - 32 

Fonte: IMA/Integre- data base: maio/2022  
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ANEXO III- QUADRO DE OCUPAÇÃO DAS DEPENDÊNCIAS DO 
PRÉDIO ESCOLA
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 Ceprocamp "PREFEITO ANTONIO DA COSTA SANTOS" - DISTRIBUIÇÃO DAS SALAS   
1º SEMESTRE / 2022 

PERÍODO MANHÃ 

SALA 2ª FEIRA 3ª FEIRA 4ª FEIRA 5ª FEIRA 6ª FEIRA 

1 

A ENF - 10 - IV EPS ENF - 10 - IV EPS ENF - 10 - IV EPS     

B ENF - 10 - IV EPS ENF - 10 - IV EPS ENF - 10 - IV EPS     

2 

A ENF - 11 - I ENF - 11 - I ENF - 11 – I ENF - 11 - I ENF - 11 - I 

B ENF - 11 - I ENF - 11 - I ENF - 11 - I ENF - 11 - I ENF - 11 - I 

3 

A 
AG. SEG. DO TRABALHO E HIG. 

OCUPACIONAL 
AG. SEG. DO TRABALHO E HIG. 

OCUPACIONAL 
AG. SEG. DO TRABALHO E HIG. 

OCUPACIONAL 
AG. SEG. DO TRABALHO E HIG. 

OCUPACIONAL 
  

B 
AG. SEG. DO TRABALHO E HIG. 

OCUPACIONAL 
AG. SEG. DO TRABALHO E HIG. 

OCUPACIONAL 
AG. SEG. DO TRABALHO E HIG. 

OCUPACIONAL 
AG. SEG. DO TRABALHO E HIG. 

OCUPACIONAL 
  

4 

A ALMOXARIFE ALMOXARIFE ALMOXARIFE ALMOXARIFE ALMOXARIFE 

B ALMOXARIFE ALMOXARIFE   ALMOXARIFE ALMOXARIFE 

5 A           
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B           

6 

A 
PRÁTICAS DE RECRUTAMENTO 

E SELEÇÃO 
PRÁTICAS DE RECRUTAMENTO 

E SELEÇÃO 
CUIDADOR DE PESSOAS A CUIDADOR DE PESSOAS A CUIDADOR DE PESSOAS A 

B 
PRÁTICAS DE RECRUTAMENTO 

E SELEÇÃO 
PRÁTICAS DE RECRUTAMENTO 

E SELEÇÃO 
CUIDADOR DE PESSOAS A CUIDADOR DE PESSOAS A CUIDADOR DE PESSOAS A 

7 

A RECEPCIONISTA RECEPCIONISTA AUXILIAR DE LOGÍSTICA AUXILIAR DE LOGÍSTICA   

B RECEPCIONISTA RECEPCIONISTA AUXILIAR DE LOGÍSTICA AUXILIAR DE LOGÍSTICA   

8 

A     
PRÁTICAS DE RECRUTAMENTO 

E SELEÇÃO 
    

B     
PRÁTICAS DE RECRUTAMENTO 

E SELEÇÃO 
    

9 

A PORTEIRO JARDINAGEM PORTEIRO JARDINAGEM   

B PORTEIRO JARDINAGEM PORTEIRO JARDINAGEM   

10 

A EJA EJA EJA EJA EJA 

B EJA EJA EJA EJA EJA 

12 A           
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B           

13 

A           

B           

14 

A           

B           

15 

A PADARIA PADARIA PADARIA PADARIA   

B PADARIA PADARIA PADARIA PADARIA   

 

 

Ceprocamp "PREFEITO ANTONIO DA COSTA SANTOS" - DISTRIBUIÇÃO DOS LABORATÓRIOS  
1º SEMESTRE / 2022 

PERÍODO MANHÃ 

LAB 2ª FEIRA 3ª FEIRA 4ª FEIRA 5ª FEIRA 6ª FEIRA 

1 A AUXILIAR DE LOGÍSTICA     PORTEIRO   
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B AUXILIAR DE LOGÍSTICA   ALMOXARIFE PORTEIRO   

2 

A   INFORMÁTICA BÁSICA INFORMÁTICA BÁSICA     

B   INFORMÁTICA BÁSICA INFORMÁTICA BÁSICA     

3 

A           

B           

4 

A           

B           

5 

A           

B           

Lab. 
Manut. 

A           

B           
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Ceprocamp "PREFEITO ANTONIO DA COSTA SANTOS" - DISTRIBUIÇÃO DAS SALAS   
1º SEMESTRE / 2022 

PERÍODO TARDE 

SALA 2ª FEIRA 3ª FEIRA 4ª FEIRA 5ª FEIRA 6ª FEIRA 

1 

A   ADM - 44 - III ADM - 44 - III ADM - 44 - III ADM - 44 - III 

B ADM - 44 - III ADM - 44 - III ADM - 44 - III ADM - 44 - III ADM - 44 - III 

2 

A ADM - 46 - II ADM - 46 - II ADM - 46 - II ADM - 46 - II ADM - 46 - II 

B ADM - 46 - II ADM - 46 - II ADM - 46 - II ADM - 46 - II ADM - 46 - II 

3 

A   ADM - 48 - I ADM - 48 - I ADM - 48 - I ADM - 48 - I 

B ADM - 48 - I ADM - 48 - I ADM - 48 - I   ADM - 48 - I 

4 

A SEG - 44 - I SEG - 44 - I   SEG - 44 - I SEG - 44 - I 

B SEG - 44 - I SEG - 44 - I SEG - 44 - I SEG - 44 - I SEG - 44 - I 

5 

A   
PORT./MAT. P/ CONCURSOS 

PÚBLICOS E ENEM 
PADARIA 

PORT./MAT. P/ CONCURSOS 
PÚBLICOS E ENEM 

PORT./MAT. P/ CONCURSOS 
PÚBLICOS E ENEM 

B   
PORT./MAT. P/ CONCURSOS 

PÚBLICOS E ENEM 
PADARIA 

PORT./MAT. P/ CONCURSOS 
PÚBLICOS E ENEM 

PORT./MAT. P/ CONCURSOS 
PÚBLICOS E ENEM 
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6 

A ENDEMIAS ENDEMIAS ENDEMIAS     

B ENDEMIAS ENDEMIAS ENDEMIAS     

7 

A MAMB - 36 - II MAMB - 36 - II MAMB - 36 - II MAMB - 36 - II MAMB - 36 - II 

B MAMB - 36 - II MAMB - 36 - II MAMB - 36 - II MAMB - 36 - II MAMB - 36 - II 

8 

A MAMB - 38 - I MAMB - 38 - I MAMB - 38 - I MAMB - 38 - I MAMB - 38 - I 

B MAMB - 38 - I MAMB - 38 - I   MAMB - 38 - I MAMB - 38 - I 

9 

A AUXILIAR DE LABORATÓRIO AUXILIAR DE LABORATÓRIO   AUXILIAR DE LABORATÓRIO AUXILIAR DE LABORATÓRIO 

B AUXILIAR DE LABORATÓRIO AUXILIAR DE LABORATÓRIO AUXILIAR DE LABORATÓRIO AUXILIAR DE LABORATÓRIO AUXILIAR DE LABORATÓRIO 

10 

A EJA EJA EJA EJA EJA 

B EJA EJA EJA EJA EJA 

12 

A   SEG - 42 - III SEG - 42 - III SEG - 42 - III   

B SEG - 42 - III SEG - 42 - III SEG - 42 - III SEG - 42 - III SEG - 42 - III 
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13 

A   
INGLÊS PARA ATENDIMENTO 

COMERCIAL 
PREPARATÓRIO PARA ENEM 

INGLÊS PARA ATENDIMENTO 
COMERCIAL 

INGLÊS PARA ATENDIMENTO 
COMERCIAL 

B   
INGLÊS PARA ATENDIMENTO 

COMERCIAL 
PREPARATÓRIO PARA ENEM 

INGLÊS PARA ATENDIMENTO 
COMERCIAL 

INGLÊS PARA ATENDIMENTO 
COMERCIAL 

14 

A 
          

B 
          

15 

A PADARIA PADARIA PADARIA PADARIA   

B PADARIA PADARIA PADARIA PADARIA   

 
 
 
 
 

Ceprocamp "PREFEITO ANTONIO DA COSTA SANTOS" - DISTRIBUIÇÃO DOS LABORATÓRIOS 
1º SEMESTRE / 2022 

PERÍODO TARDE 

LAB 2ª FEIRA 3ª FEIRA 4ª FEIRA 5ª FEIRA 6ª FEIRA 

1 

A ADM - 44 - III   SEG - 44 - I     

B     MAMB - 38 - I ADM - 48 - I   
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2 

A ADM - 48 - I   AUXILIAR DE LABORATÓRIO     

B           

3 

A INTRODUÇÃO À ROBÓTICA INTRODUÇÃO À ROBÓTICA INTRODUÇÃO À ROBÓTICA INTRODUÇÃO À ROBÓTICA INTRODUÇÃO À ROBÓTICA 

B INTRODUÇÃO À ROBÓTICA INTRODUÇÃO À ROBÓTICA INTRODUÇÃO À ROBÓTICA INTRODUÇÃO À ROBÓTICA INTRODUÇÃO À ROBÓTICA 

4 

A SEG - 42 - III   DESENHO TÉCNICO CAD DESENHO TÉCNICO CAD SEG - 42 - III 

B     DESENHO TÉCNICO CAD DESENHO TÉCNICO CAD   

5 

A INFORMÁTICA BÁSICA   INFORMÁTICA BÁSICA     

B INFORMÁTICA BÁSICA   INFORMÁTICA BÁSICA     

Lab. 
Manut. 

A           

B           
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Ceprocamp "PREFEITO ANTONIO DA COSTA SANTOS" - DISTRIBUIÇÃO DAS SALAS   
1º SEMESTRE / 2022 

PERÍODO NOITE 

SALA 2ª FEIRA 3ª FEIRA 4ª FEIRA 5ª FEIRA 6ª FEIRA 

1 

A 
AUXILIAR DE DEPARTAMENTO 

PESSOAL 
AUXILIAR DE DEPARTAMENTO 

PESSOAL 
ADM - 45 - III ADM - 45 - III ADM - 45 - III 

B 
AUXILIAR DE DEPARTAMENTO 

PESSOAL 
AUXILIAR DE DEPARTAMENTO 

PESSOAL 
ADM - 45 - III     

2 

A MAMB - 34 - IV MAMB - 39 - I MAMB - 39 - I MAMB - 39 - I MAMB - 39 - I 

B MAMB - 34 - IV MAMB - 39 - I MAMB - 39 - I MAMB - 39 - I MAMB - 39 - I 

3 

A ADM - 49 - I ADM - 49 - I ADM - 49 - I ADM - 49 - I   

B MAMB - 39 - I ADM - 49 - I ADM - 49 - I ADM - 49 - I ADM - 49 - I 

4 

A LOG - 10 - III MAMB - 35 - III LOG - 10 - III LOG - 10 - III LOG - 10 - III 

B LOG - 10 - III MAMB - 35 - III LOG - 10 - III LOG - 10 - III LOG - 10 - III 

5 

A LOG - 11 - II LOG - 11 - II PADARIA LOG - 11 - II LOG - 11 - II 

B LOG - 11 - II LOG - 11 - II PADARIA LOG - 11 - II LOG - 11 - II 
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6 

A LOG - 12 - I LOG - 12 - I LOG - 12 - I LOG - 12 - I LOG - 12 - I 

B LOG - 12 - I LOG - 12 - I LOG - 12 - I LOG - 12 - I   

7 

A ADM - 47 - II ADM - 47 - II MAMB - 34 - IV ADM - 47 - II ADM - 47 - II 

B ADM - 47 - II ADM - 47 - II MAMB - 34 - IV ADM - 47 - II ADM - 47 - II 

8 

A SEG - 43 - III SEG - 43 - III 
NOÇÕES DE DIREITO 

TRABALHISTA 
SEG - 43 - III   

B SEG - 43 - III SEG - 43 - III 
NOÇÕES DE DIREITO 

TRABALHISTA 
SEG - 43 - III SEG - 43 - III 

9 

A SEG - 45 - I SEG - 45 - I SEG - 45 - I SEG - 45 - I   

B SEG - 45 - I SEG - 45 - I SEG - 45 - I SEG - 45 - I SEG - 45 - I 

10 

A EJA EJA EJA EJA EJA 

B EJA EJA EJA EJA EJA 

12 

A SEG - 41 - IV SEG - 41 - IV SEG - 41 - IV SEG - 41 - IV SEG - 41 - IV 

B SEG - 41 - IV SEG - 41 - IV SEG - 41 - IV     
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13 

A PADARIA PADARIA LOG - 11 - II PADARIA MAMB - 34 - IV 

B PADARIA PADARIA LOG - 11 - II PADARIA MAMB - 34 - IV 

14 

A MAMB - 35 - III LOG - 10 - III MAMB - 35 - III MAMB - 35 - III MAMB - 35 - III 

B MAMB - 35 - III LOG - 10 - III   MAMB - 35 - III MAMB - 35 - III 

15 

A MAMB - 37 - II MAMB - 37 - II MAMB - 37 - II MAMB - 37 - II MAMB - 37 - II 

B MAMB - 37 - II MAMB - 37 - II MAMB - 37 - II MAMB - 37 - II MAMB - 37 - II 

 
 
 
 
 

Ceprocamp "PREFEITO ANTONIO DA COSTA SANTOS" - DISTRIBUIÇÃO DOS LABORATÓRIOS  
1º SEMESTRE / 2022 

PERÍODO NOITE 

LAB 2ª FEIRA 3ª FEIRA 4ª FEIRA 5ª FEIRA 6ª FEIRA 

1 

A MAMB - 39 - I MAMB - 34 - IV ADM - 47 - II ADM - 45 - III SEG - 45 - I 

B ADM - 49 - I MAMB - 34 - IV ADM - 47 - II MAMB - 34 - IV LOG - 12 - I 
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2 

A INFO - 23 - III INFO - 23 - III INFO - 23 - III INFO - 23 - III INFO - 23 - III 

B INFO - 23 - III INFO - 23 - III INFO - 23 - III INFO - 23 - III INFO - 23 - III 

3 

A AUXILIAR FINANCEIRO AUXILIAR FINANCEIRO 
AUXILIAR DE DEPARTAMENTO 

PESSOAL 
AUXILIAR FINANCEIRO ADM - 49 - I 

B AUXILIAR FINANCEIRO AUXILIAR FINANCEIRO 
AUXILIAR DE DEPARTAMENTO 

PESSOAL 
AUXILIAR FINANCEIRO ADM - 45 - III 

4 

A ADM - 45 - III ADM - 45 - III SEG - 43 - III SEG - 41 - IV SEG - 43 - III 

B ADM - 45 - III ADM - 45 - III MAMB - 35 - III   SEG - 41 - IV 

5 

A 
INTRODUÇÃO A JOGOS E 

PYTHON 
INTRODUÇÃO A JOGOS E 

PYTHON 
INTRODUÇÃO A JOGOS E 

PYTHON 
INTRODUÇÃO A JOGOS E 

PYTHON 
INTRODUÇÃO A JOGOS E 

PYTHON 

B 
INTRODUÇÃO A JOGOS E 

PYTHON 
INTRODUÇÃO A JOGOS E 

PYTHON 
INTRODUÇÃO A JOGOS E 

PYTHON 
INTRODUÇÃO A JOGOS E 

PYTHON 
INTRODUÇÃO A JOGOS E 

PYTHON 

Lab. 
Manut. 

A 
MANUTENÇÃO DE 
COMPUTADORES 

MANUTENÇÃO DE 
COMPUTADORES 

MANUTENÇÃO DE 
COMPUTADORES 

MANUTENÇÃO DE 
COMPUTADORES 

MANUTENÇÃO DE 
COMPUTADORES 

B 
MANUTENÇÃO DE 
COMPUTADORES 

MANUTENÇÃO DE 
COMPUTADORES 

MANUTENÇÃO DE 
COMPUTADORES 

MANUTENÇÃO DE 
COMPUTADORES 

MANUTENÇÃO DE 
COMPUTADORES 
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SALA 2ª FEIRA 3ª FEIRA 4ª FEIRA 5ª FEIRA 6ª FEIRA 

1 

A AUXILIAR ADMINISTRATIVO AUXILIAR ADMINISTRATIVO AUXILIAR ADMINISTRATIVO AUXILIAR ADMINISTRATIVO AUXILIAR ADMINISTRATIVO 

B AUXILIAR ADMINISTRATIVO AUXILIAR ADMINISTRATIVO AUXILIAR ADMINISTRATIVO AUXILIAR ADMINISTRATIVO AUXILIAR ADMINISTRATIVO 

2 

A PORTEIRO PORTEIRO PORTEIRO PORTEIRO  

B PORTEIRO PORTEIRO PORTEIRO PORTEIRO  

3 

A      

B      

 
 
 

Ceprocamp JOSÉ ALVES - DISTRIBUIÇÃO DOS LABORATÓRIOS  
1º SEMESTRE / 2022 

PERÍODO MANHÃ 

LAB 2ª FEIRA 3ª FEIRA 4ª FEIRA 5ª FEIRA 6ª FEIRA 

1 

A  INFORMÁTICA BÁSICA  INFORMÁTICA BÁSICA PORTEIRO 

B  INFORMÁTICA BÁSICA  INFORMÁTICA BÁSICA PORTEIRO 



FUMEC / CEPROCAMP 

Centro de Educação Profissional de Campinas 
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Ceprocamp JOSÉ ALVES - DISTRIBUIÇÃO DAS SALAS   
1º SEMESTRE / 2022 

PERÍODO TARDE 

SALA 2ª FEIRA 3ª FEIRA 4ª FEIRA 5ª FEIRA 6ª FEIRA 

1 

A  COPEIRA COPEIRA COPEIRA  

B  COPEIRA COPEIRA COPEIRA  

2 

A AUXILIAR DE ALMOXARIFADO    AUXILIAR DE ALMOXARIFADO 

B AUXILIAR DE ALMOXARIFADO    AUXILIAR DE ALMOXARIFADO 

3 

A      

B      

 
 

Ceprocamp JOSÉ ALVES - DISTRIBUIÇÃO DOS LABORATÓRIOS  
1º SEMESTRE / 2022 

PERÍODO TARDE 

LAB 2ª FEIRA 3ª FEIRA 4ª FEIRA 5ª FEIRA 6ª FEIRA 



FUMEC / CEPROCAMP 

Centro de Educação Profissional de Campinas 
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1 

A  INFORMÁTICA BÁSICA  INFORMÁTICA BÁSICA  

B  INFORMÁTICA BÁSICA  INFORMÁTICA BÁSICA  

 
 

Ceprocamp JOSÉ ALVES - DISTRIBUIÇÃO DAS SALAS   
1º SEMESTRE / 2022 

PERÍODO NOITE 

SALA 2ª FEIRA 3ª FEIRA 4ª FEIRA 5ª FEIRA 6ª FEIRA 

1 

A   CUIDADOR DE IDOSOS CUIDADOR DE IDOSOS  

B   CUIDADOR DE IDOSOS CUIDADOR DE IDOSOS  

2 

A PREPARATÓRIO PARA ENEM  AUXILIAR DE LOGÍSTICA PREPARATÓRIO PARA ENEM PREPARATÓRIO PARA ENEM 

B PREPARATÓRIO PARA ENEM  AUXILIAR DE LOGÍSTICA PREPARATÓRIO PARA ENEM PREPARATÓRIO PARA ENEM 

3 

A 
INGLÊS PARA ATENDIMENTO 

COMERCIAL 
 PREPARATÓRIO PARA ENEM 

INGLÊS PARA ATENDIMENTO 
COMERCIAL 

INGLÊS PARA ATENDIMENTO 
COMERCIAL 

B 
INGLÊS PARA ATENDIMENTO 

COMERCIAL 
 PREPARATÓRIO PARA ENEM 

INGLÊS PARA ATENDIMENTO 
COMERCIAL 

INGLÊS PARA ATENDIMENTO 
COMERCIAL 

 

Ceprocamp JOSÉ ALVES - DISTRIBUIÇÃO DOS LABORATÓRIOS  
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1º SEMESTRE / 2022 

PERÍODO NOITE 

LAB 2ª FEIRA 3ª FEIRA 4ª FEIRA 5ª FEIRA 6ª FEIRA 

1 

A INFORMÁTICA BÁSICA AUXILIAR DE LOGÍSTICA INFORMÁTICA BÁSICA AUXILIAR DE LOGÍSTICA  

B INFORMÁTICA BÁSICA AUXILIAR DE LOGÍSTICA INFORMÁTICA BÁSICA AUXILIAR DE LOGÍSTICA  

 

Ceprocamp OURO VERDE - DISTRIBUIÇÃO DAS SALAS   
1º SEMESTRE / 2022 

PERÍODO MANHÃ 

SALA 2ª FEIRA 3ª FEIRA 4ª FEIRA 5ª FEIRA 6ª FEIRA 

1 

A   INFORMÁTICA BÁSICA INFORMÁTICA BÁSICA INFORMÁTICA BÁSICA INFORMÁTICA BÁSICA 

B   INFORMÁTICA BÁSICA INFORMÁTICA BÁSICA INFORMÁTICA BÁSICA INFORMÁTICA BÁSICA 

2 

A   
PRÁTICAS DE RECRUTAMENTO 

E SELEÇÃO 
PRÁTICAS DE RECRUTAMENTO 

E SELEÇÃO 
  

PRÁTICAS DE RECRUTAMENTO 
E SELEÇÃO 

B   
PRÁTICAS DE RECRUTAMENTO 

E SELEÇÃO 
PRÁTICAS DE RECRUTAMENTO 

E SELEÇÃO 
  

PRÁTICAS DE RECRUTAMENTO 
E SELEÇÃO 

3 A   AUXILIAR DE LOGÍSTICA AUXILIAR DE LOGÍSTICA AUXILIAR DE LOGÍSTICA AUXILIAR DE LOGÍSTICA 



FUMEC / CEPROCAMP 
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B   AUXILIAR DE LOGÍSTICA AUXILIAR DE LOGÍSTICA AUXILIAR DE LOGÍSTICA AUXILIAR DE LOGÍSTICA 

4 

A CUIDADOR DE IDOSOS CUIDADOR DE IDOSOS CUIDADOR DE IDOSOS CUIDADOR DE IDOSOS   

B CUIDADOR DE IDOSOS CUIDADOR DE IDOSOS CUIDADOR DE IDOSOS CUIDADOR DE IDOSOS   

5 

A CRIAÇÃO DE WEBSITES CRIAÇÃO DE WEBSITES CRIAÇÃO DE WEBSITES CRIAÇÃO DE WEBSITES CRIAÇÃO DE WEBSITES 

B CRIAÇÃO DE WEBSITES CRIAÇÃO DE WEBSITES CRIAÇÃO DE WEBSITES CRIAÇÃO DE WEBSITES CRIAÇÃO DE WEBSITES 

 
 
 
 
 

 

Ceprocamp OURO VERDE - DISTRIBUIÇÃO DAS SALAS   
1º SEMESTRE / 2022 

PERÍODO TARDE 

SALA 2ª FEIRA 3ª FEIRA 4ª FEIRA 5ª FEIRA 6ª FEIRA 

1 

A   INFORMÁTICA BÁSICA INFORMÁTICA BÁSICA INFORMÁTICA BÁSICA INFORMÁTICA BÁSICA 

B   INFORMÁTICA BÁSICA INFORMÁTICA BÁSICA INFORMÁTICA BÁSICA INFORMÁTICA BÁSICA 



FUMEC / CEPROCAMP 

Centro de Educação Profissional de Campinas 
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2 

A           

B           

3 

A PORTEIRO PORTEIRO PORTEIRO PORTEIRO PORTEIRO 

B PORTEIRO PORTEIRO PORTEIRO PORTEIRO PORTEIRO 

4 

A           

B           

5 

A 
DESENVOLVIMENTO DE 

APLICATIVOS 
DESENVOLVIMENTO DE 

APLICATIVOS 
DESENVOLVIMENTO DE 

APLICATIVOS 
DESENVOLVIMENTO DE 

APLICATIVOS 
DESENVOLVIMENTO DE 

APLICATIVOS 

B 
DESENVOLVIMENTO DE 

APLICATIVOS 
DESENVOLVIMENTO DE 

APLICATIVOS 
DESENVOLVIMENTO DE 

APLICATIVOS 
DESENVOLVIMENTO DE 

APLICATIVOS 
DESENVOLVIMENTO DE 

APLICATIVOS 

 
 
 
 
 

 

Ceprocamp OURO VERDE - DISTRIBUIÇÃO DAS SALAS   
1º SEMESTRE / 2022 

PERÍODO NOITE 



FUMEC / CEPROCAMP 
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SALA 2ª FEIRA 3ª FEIRA 4ª FEIRA 5ª FEIRA 6ª FEIRA 

1 

A INTRODUÇÃO À ROBÒTICA INTRODUÇÃO À ROBÒTICA INTRODUÇÃO À ROBÒTICA INTRODUÇÃO À ROBÒTICA INTRODUÇÃO À ROBÒTICA 

B INTRODUÇÃO À ROBÒTICA INTRODUÇÃO À ROBÒTICA INTRODUÇÃO À ROBÒTICA INTRODUÇÃO À ROBÒTICA INTRODUÇÃO À ROBÒTICA 

2 

A   AUXILIAR DE LOGÍSTICA AUXILIAR DE LOGÍSTICA AUXILIAR DE LOGÍSTICA AUXILIAR DE LOGÍSTICA 

B   AUXILIAR DE LOGÍSTICA AUXILIAR DE LOGÍSTICA AUXILIAR DE LOGÍSTICA AUXILIAR DE LOGÍSTICA 

3 

A   ATENDIMENTO E VENDAS ATENDIMENTO E VENDAS OPERADOR DE CAIXA OPERADOR DE CAIXA 

B   ATENDIMENTO E VENDAS ATENDIMENTO E VENDAS OPERADOR DE CAIXA OPERADOR DE CAIXA 

4 

A CUIDADOR DE IDOSOS   CUIDADOR DE IDOSOS CUIDADOR DE IDOSOS CUIDADOR DE IDOSOS 

B CUIDADOR DE IDOSOS   CUIDADOR DE IDOSOS CUIDADOR DE IDOSOS CUIDADOR DE IDOSOS 

5 

A 
DESENVOLVIMENTO DE 

APLICATIVOS 
DESENVOLVIMENTO DE 

APLICATIVOS 
DESENVOLVIMENTO DE 

APLICATIVOS 
DESENVOLVIMENTO DE 

APLICATIVOS 
DESENVOLVIMENTO DE 

APLICATIVOS 

B 
DESENVOLVIMENTO DE 

APLICATIVOS 
DESENVOLVIMENTO DE 

APLICATIVOS 
DESENVOLVIMENTO DE 

APLICATIVOS 
DESENVOLVIMENTO DE 

APLICATIVOS 
DESENVOLVIMENTO DE 

APLICATIVOS 
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ANEXO IV - MATRIZES CURRICULARES POR CURSO E MÓDULO   
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FUMEC / CEPROCAMP 
Centro de Educação Profissional de Campinas    250 

 

FUMEC/CEPROCAMP 
Unid. “Prefeito Antônio da Costa Santos” - Avenida 20 de Novembro, 145 - Centro Campinas/SP 
     CEP 13013-140 / Fone: (19) 3731.3650   
   

250 
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FUMEC / CEPROCAMP 
Centro de Educação Profissional de Campinas    252 

 

FUMEC/CEPROCAMP 
Unid. “Prefeito Antônio da Costa Santos” - Avenida 20 de Novembro, 145 - Centro Campinas/SP 
     CEP 13013-140 / Fone: (19) 3731.3650   
   

252 
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ANEXO V - CALENDÁRIO ESCOLAR 
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ANEXO VI- HORÁRIO DE TRABALHO: COORDENAÇÃO 
PEDAGÓGICA, PROFESSORES ORIENTADORES, PESSOAL DA 

SECRETARIA E DO PESSOAL DE APOIO
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HORÁRIO DOS PROFESSORES ORIENTADORES DE ÁREA -1º SEMESTRE 2022 

MAT NOME 2ª FEIRA 3ª FEIRA 4ª FEIRA 5ª FEIRA 6ª FEIRA 

10536 
Adriana 
Helena 
Nechita 

M - M -  M -  
M- 07:00 às 
12:15 

M -  

T -  T -  T -  
T - 17:10 às 
18:50 

T -  

N -  N -  N -  N -  N -  

10502 
Alencar José 
de Oliveira 

Scafi 

M - 07:10 às 
8:00    

      11:40 às 
12:30 

M- 07:10 às 
09:40                  
11:40 às 
12:30 

M -11:40 às 
12:30 

M - 07:10 às 
8:00 

M -  

T –  T –  T -  
T - 15:30 às 
17:10 

T -  

N -  N -  N -  N -  N - 

10495 
Alessandra 

Reinato Wolff 

M - M -  M -  M -  
M - 10:00 às 
12:10 

T - 
T - 14:00 às 
18:20 

T -  T -  T -  

N -  N -  N -  N -  N -  
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10414 
Denilton da 

Silva 

M - M -  M -  M -  M -  

T - 12:40 às 
13:30 

T - 
T - 12:40 às 
15:10 

T - 13:30 às 
15:10 

T -  

N -  
N - 20:40 às 
22:20 

N -  N -  N -  

10545 
Fábio 

Nascimento 
da Silva 

M - M -  M -  M -  M -  

T - 16:20 às 
17:10 

T - 15:30 às 
17:10 

T -   T -  T -  

N -  N -  
N - 18:50 às 
20:30 

N -  N -  

10499 
Josicleide 

Oliveira dos 
Santos 

M - M -  M -  M -  M -  

T -  T -  T -  T -  T -  

N - 18:00 às 
20:40 

N -  N -  
N - 18:00 às 
22:20 

N -  

10428 
Lígia Fruhvald 

Lisatchok 

M -  M -  M -  
M -11:40 às 
12:30 

M - 10:00 às 
12:30 

T -  T -  T -  
T -15:20 às 
17:50 

T -  

N -  N -  N -  
N - 20:30 às 
22:10 

N -  
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10503 

Reginaldo 
Roberto da 

Silva 

M -  M -  
M- 09:40 às 
12:10 

M -  M -  

T -  
T - 13:00 às 
15:30 

T -  T -  T -  

N -  N -  N -  
N - 18:10 às 
20:40 

N -  
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MAT NOME 2ª FEIRA 3ª FEIRA 4ª FEIRA 5ª FEIRA 6ª FEIRA 

  10513 
Ingred Luana 
S. Tanihara 

M - 09:00 às 

12:20 
M - 09:00 às 12:20 

M - 09:00 às 

12:20 
M -  

M - 07:30 às 

11:40 

T -  T -  T -  T -  T -  

N -  N -  N -  N -  N -  

10500 
Marisa 

Ferreira de 
Souza 

M - M -  M -  M -  M -  

T -16:30 às 19:00 T -  T - 16:30 às 19:00 T -  T - 16:30 às 19:00 

N -  N - 16:30 às 20:40 N -  N - 19:00 às 21:30 N -  
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ANEXO VII - RESULTADO DAS AVALIAÇÕES FINAIS DOS ALUNOS 
DOS CURSOS OFERECIDOS NOS ANOS 2018 A 2021 
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ANO 2018 
SEMESTRE: 1º  

UNIDADE AB PP P RM R TM TE 
TOT
AL 

Ceprocamp CENTRO DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL 
DE CAMPINAS 288 63 522 33 159 21 2 1088 

Ceprocamp FUMEC DESCENTRALIZADA ADHEMAR 
CARVALHO DIAS 40   49   7   1 97 

Ceprocamp FUMEC DESCENTRALIZADA CAMBARÁ 50   41   5   1 97 

Ceprocamp FUMEC DESCENTRALIZADA CAMPO 
GRANDE 51   33   3     87 

Ceprocamp IP CIC VIDA NOVA 24   5   4     33 

Ceprocamp IP PROGRAMA PARCEIROS DA CIDADE - 
MÃO AMIGA     31         31 

Ceprocamp JOSÉ ALVES/CAMPO GRANDE 156   145 8 18   2 329 

TOTAL 609 63 826 41 196 21 6 1762 

Fonte: IMA/Integre- data base: maio/2022 
ANO 2018 
SEMESTRE: 2º 

UNIDADE AB PP P RM R TM TE 
TOT
AL 

Ceprocamp CENTRO DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL 
DE CAMPINAS 355 62 586 21 194 19 4 1241 

Ceprocamp FUMEC DESCENTRALIZADA ADHEMAR 
CARVALHO DIAS 43   44   5   1 93 

Ceprocamp FUMEC DESCENTRALIZADA 
CAMBARÁ 62   76   24   2 164 

Ceprocamp FUMEC DESCENTRALIZADA CAMPO 
GRANDE 58   39   16   3 116 

Ceprocamp IP CIC VIDA NOVA 39   33   1     73 

Ceprocamp IP PROGRAMA PARCEIROS DA CIDADE - 
MÃO AMIGA 9   18   3     30 

Ceprocamp JOSÉ ALVES/CAMPO GRANDE 153   127 6 20   2 308 
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TOTAL 719 62 923 27 263 19 12 2025 

Fonte: IMA/Integre- data base: maio/2022 

ANO 2019 
SEMESTRE: 1º 

UNIDADE AB PP P RM R TM TE 
TOTA

L 

Ceprocamp CENTRO DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL 
DE CAMPINAS 548 47 693 23 

19
0 21 4 1526 

Ceprocamp FUMEC DESCENTRALIZADA ADHEMAR 
CARVALHO DIAS 7   6         13 

Ceprocamp FUMEC DESCENTRALIZADA CAMBARA 54   62   19     135 

Ceprocamp FUMEC DESCENTRALIZADA CAMPO 
GRANDE 50   50   12   2 114 

Ceprocamp IP CIC VIDA NOVA 50   35   14     99 

Ceprocamp IP PROGRAMA PARCEIROS DA 
CIDADE - MÃO AMIGA 1   25   5     31 

Ceprocamp JOSÉ ALVES/CAMPO GRANDE 197   144 1 20   5 367 

TOTAL 907 47 
101
5 24 

26
0 21 11 2285 

Fonte: IMA/Integre- data base: maio/2022 

 
ANO 2019 
SEMESTRE: 2º 

UNIDADE AB PP P RM R TM TE 
TOTA

L 

Ceprocamp CENTRO DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL DE 
CAMPINAS 344 42 688 20 178 17 4 1293 

Ceprocamp FUMEC DESCENTRALIZADA ADHEMAR 
CARVALHO DIAS 16   17         33 

Ceprocamp FUMEC DESCENTRALIZADA CAMBARA 71   56   4   4 135 

Ceprocamp FUMEC DESCENTRALIZADA CAMPO 
GRANDE 41   45   12   7 105 
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Ceprocamp FUMEC DESCENTRALIZADA CASI 21   12       2 35 

Ceprocamp IP CIC VIDA NOVA 42   30         72 

Ceprocamp IP PROGRAMA PARCEIROS DA CIDADE - 
MÃO AMIGA 6   19   2     27 

Ceprocamp JOSÉ ALVES/CAMPO GRANDE 114   171 5 24   4 318 

TOTAL 655 42 
103
8 25 220 17 21 2018 

Fonte: IMA/Integre- data base: maio/2022 

 

ANO 2020 
SEMESTRE: 1º 

UNIDADE AB C F 
P
P P RM R TM 

T
E 

TOTA
L 

Ceprocamp CENTRO DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL 
DE CAMPINAS 787 

14
4   47 

12
0 14 

33
4 47 1 1494 

Ceprocamp FUMEC DESCENTRALIZADA ADHEMAR 
CARVALHO DIAS 25 3         1     29 

Ceprocamp FUMEC DESCENTRALIZADA CAMBARA 63 7       1 34   1 106 

Ceprocamp FUMEC DESCENTRALIZADA CAMPO 
GRANDE 107 15         16   2 140 

Ceprocamp FUMEC DESCENTRALIZADA CASI 36 3               39 

Ceprocamp IP CIC VIDA NOVA 66 12         2     80 

Ceprocamp IP PROGRAMA PARCEIROS DA CIDADE - 
MÃO AMIGA 11 21 1       4     37 

Ceprocamp JOSÉ ALVES/CAMPO GRANDE 252 38       2 50   1 343 

TOTAL 
134
7 

24
3 1 47 

12
0 17 

44
1 47 5 2268 

* Semestre estendido de fevereiro à dezembro de 2020 em razão da Pandemia de Covid-19. 

Fonte: IMA/Integre- data base: maio/2022 

 

ANO 2021 
SEMESTRE: 1º 
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UNIDADE AB C F PP P RM R TM 
T
E 

TOT
AL 

Ceprocamp CENTRO DE EDUCAÇÃO 
PROFISSIONAL DE CAMPINAS 

32
7 

23
4 2 52 

18
6 18 

29
8 6   1123 

Ceprocamp FUMEC DESCENTRALIZADA 
ADHEMAR CARVALHO DIAS   6         5   1 12 

Ceprocamp FUMEC DESCENTRALIZADA 
CAMBARA 23 14         15     52 

Ceprocamp FUMEC DESCENTRALIZADA 
CAMPO GRANDE 33 20         16     69 

Ceprocamp FUMEC DESCENTRALIZADA CASI 9 2               11 

Ceprocamp IP CEASA   19               19 

Ceprocamp IP CIC VIDA NOVA 21 17         6   2 46 

Ceprocamp IP PROGRAMA PARCEIROS DA 
CIDADE - MÃO AMIGA 6 25         1     32 

Ceprocamp JOSÉ ALVES/CAMPO GRANDE 75 55     2 1 45   1 179 

TOTAL 
49
4 

39
2 2 52 

18
8 19 

38
6 6 4 1543 

* A partir do 1º semestre de 2021 foi implantada a nomenclatura “Concluinte” (C) no Sistema 
INTEGRE para diferenciar os alunos promovidos de um módulo para outro dos alunos que 
concluíram os cursos. 

Fonte: IMA/Integre- data base: maio/2022 

 

ANO 2021 
SEMESTRE: 2º 

UNIDADE AB C PP P RM R TM TE 
TOTA

L 

Ceprocamp CENTRO DE EDUCAÇÃO 
PROFISSIONAL DE CAMPINAS 

33
2 

23
4 67 

11
6 10 265 22 3 1049 

Ceprocamp Ceprocamp OURO VERDE 
11
3 

20
1     3 148   1 466 

Ceprocamp FUMEC DESCENTRALIZADA 27 33       27   1 88 
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CAMBARA 

Ceprocamp FUMEC DESCENTRALIZADA 
CAMPO GRANDE 35 16       8   1 60 

Ceprocamp FUMEC DESCENTRALIZADA CASI 9 8       7     24 

Ceprocamp IP ABRIGOS CAMPINAS 14 2       4     20 

Ceprocamp IP CEASA 3 33       2     38 

Ceprocamp IP CIC VIDA NOVA 43 61       16   1 121 

Ceprocamp IP PROGRAMA PARCEIROS DA 
CIDADE - MÃO AMIGA 1 22       1     24 

Ceprocamp IP SÃO MARCOS           58     58 

Ceprocamp IP VILA UNIÃO 16 27       13     56 

Ceprocamp JOSÉ ALVES/CAMPO GRANDE 
13
1 

11
2     1 80   2 326 

TOTAL 
72
4 

74
9 67 

11
6 14 629 22 9 2330 

Fonte: IMA/Integre- data base: maio/2022 

 

Legenda:  
 

AB: abandono 
C: conclusão 
F: falecimento 
PP: progressão parcial 
P: progressão 

RM: remanejamento 
R: retenção 
TM: trancamento de matrícula 
TE: transferência expedida 
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ANEXO VIII - PLANO DE CAPACITAÇÃO DOS PROFISSIONAIS 

DOCENTES DO CEPROCAMP 
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PLANO DE CAPACITAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DOCENTES DO CEPROCAMP 

Contextualização da formação de professores: 

Período de pandemia 2020 e 2021 

Período de retorno ao ensino presencial 2021-2022 

 

  O calendário escolar do ano de 2020 foi alterado devido a Pandemia do 

Coronavirus, atendendo a decretos do Executivo que ordenaram uma nova rotina para a 

sociedade. Conforme abordado na introdução deste PP, em março de 2020, as primeiras 

medidas sanitárias de afastamento social orientaram tais decretos e serviram de base 

para as Resoluções do Conselho Municipal da Educação, da Secretaria Municipal de 

Educação e FUMEC. Desta forma, o planejamento escolar, bem como, as interações 

professor-aluno no CEPROCAMP foram orientadas de acordo com o rígido protocolo 

definido pelas autoridades sanitárias, visando à prevenção do contágio no ambiente 

escolar. 

A escola deu continuidade ao trabalho pedagógico, que passou a ser realizado 

pela plataforma virtual Google Sala de Aula, exclusivamente online, por meio de 

atividades mitigadoras que promovessem equidade no acesso e desenvolvimento da 

aprendizagem dos alunos. Contudo, o que se esperava temporário se tornou permanente 

neste ano-calendário e vivenciamos, de forma inédita, um semestre estendido, na escola, 

que pode ser dividido em duas etapas: pré e pós-pandemia.  

Neste novo cenário em que a escola estava se ambientando, a dinâmica das 

reuniões de formação de professores também foi afetada, e o Núcleo Pedagógico 

buscou, com o apoio da gestão do CEPROCAMP/FUMEC, novas possibilidades de 

realização da formação dos professores de Educação Profissional que fossem mais 

viáveis ao necessário afastamento social. Assim, atendendo à Resolução SME/FUMEC 
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nº 002/2020, art 4º, § 6º, que apontou a necessidade de manutenção dos tempos 

pedagógicos, a gestora e a orientadora pedagógica do Ceprocamp orientaram o Trabalho 

Docente de Formação – TDF dos professores do Ceprocamp, que foi cumprido por meio 

de cursos realizados em plataformas virtuais de aprendizagem, em substituição às 

reuniões presenciais semanais previstas no planejamento para o ano letivo de 2020. 

Nos anos 2021 e 2022, a formação pedagógica continuou com a mesma 

orientação para os professores, que buscaram cursos para formação em sua área 

específica, em renomadas instituições de ensino. Ao mesmo tempo, alguns professores 

manifestaram a intenção de permanecer na reunião de formação na escola, nos horários 

das reuniões semanais com a orientadora pedagógica. Nesse processo, contamos com 

a participação ativa de alguns professores, como formadores, de forma colaborativa e 

empática naquele momento de mudanças muito rápidas e de incertezas.  

Com a continuidade da pandemia, que permaneceu com altos índices de 

contaminação, internação e mortes, durante os anos letivos de 2020 e 2021, a gestão do 

CEPROCAMP/FUMEC manteve esse mesmo formato para o ano de 2022. Neste 

período, porém, ocorreram momentos de formação na escola, com a participação de 

todos os professores. 

       O plano realizado em 2020 está registrado no Adendo ao PP, apresentado em 

2021. Apresentamos, abaixo, os dados relativos ao realizado no ano de 2021 e primeiro 

semestre de 2022, período no qual a escola retornou parcialmente ao ensino presencial.    

 

TEMAS OBJETOS DA CAPACITAÇÃO DOCENTE DESENVOLVIDA NO 

ANO  2021  

2) Para o primeiro semestre de 2021 foram planejados 22 encontros e foram 

desenvolvidos os seguintes temas como prioridade para ações de introdução à Avaliação 
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Institucional Participativa (AIP): 

  

Quadro I - CRONOGRAMA DE TEMAS – 1/2021 

Nº TEMA DATA 

1 Reunião de acolhimento - realização de live com todos os alunos e 

professores 

10/02 

2 Diálogo sobre os objetivos e a organização das reuniões de 

formação do semestre. 

17/02 

3 Reflexão sobre planejamento e intencionalidade no trabalho 

docente. 

24/02 

4 A importância da formação dos professores para o processo 

educacional.  

03/03 

5 Apresentação da experiência docente: professor Urubatan da Silva 

e Ligia Lisatchok. 

10/03 

6 Apresentação da experiência docente: professores Eriksen Miyasaki 

e Osmar Teixeira. 

17/03 

7 Apresentação das professoras Vanessa Araujo e Cirlene Santos. 24/03 

8 Pesquisa sobre o lugar da profissão docente no século XXI. 

Apresentação de vivência: professor Isaque Squarizi. 

31/03 

9 REUNIÕES PRÉ-CONSELHO 07/04 
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10 CONSELHO DE MÓDULO INTERMEDIÁRIO 14/04 

11 REUNIÕES PRÉ-CONSELHO 21/04 

12 CONSELHO DE MÓDULO INTERMEDIÁRIO 28/04 

13 Considerações sobre o tema: a aula essencial. 05/05 

14 Continuação do tema anterior. 12/05 

15 Distâncias entre o tempo do avanço da tecnologia e o da educação 

escolar.   

19/05 

16 Ensino híbrido e os desafios das novas metodologias 26/05 

17 Continuação da discussão anterior. 02/06 

18 Problematização da Pedagogia das Competências 09/06 

19 Avaliação das reuniões de TDF. 16/06 

20 REUNIÕES DE PRÉ-CONSELHO 23/06 

21 REUNIÕES PRÉ-CONSELHO 30/06 

22 CONSELHO DE MÓDULO FINAL 07/07 

  

Quadro II - CRONOGRAMA DE TEMAS – 2/2021 
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Nº TEMA DATA 

1 Formação com a IMA sobre o Diário de Classe digital. 28/07 

2 Planejamento das aulas e atualização dos Planos de Ensino e 

Roteiro 

de Atividades. 

04/08 

3 Inclusão: o papel da escola como espaço de aprendizagem 

para todos Introdução ao tema. 

11 

4 Continuidade do tema do encontro anterior. 18 

5 Escola: a cultura escolar versus processo constante de 

mudança. 

25 

6 Pensando e fazendo Educação Profissional, Científica e 

Tecnológica: os desafios da construção coletiva – Gaudêncio 

Frigotto. 

01/09 

7 10º Fórum Internacional de Educação: FUMEC 08 

8 Pensando e fazendo Educação Profissional, Científica e 

Tecnológica: os desafios da construção coletiva – Gaudêncio 

Frigotto. 

15 

9 REUNIÕES PRÉ-CONSELHO – Cursos unidade Ouro Verde. 22 

10 REUNIÕES PRÉ-CONSELHO 29 
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11 CONSELHO DE MÓDULO INTERMEDIÁRIO 06/10 

12 CONSELHO DE MÓDULO INTERMEDIÁRIO 13 

13 Conversa sobre a prática docente: Paulo Freire – pensador do 

século XX. 

20 

14 Continuidade do tema do encontro anterior. 27 

15 Evento interno: SIPAT 03/11 

16 Leitura e discussão do livro: Pedagogia do Oprimido, de Paulo 

Freire. 

10 

17 Continuidade do tema do encontro anterior. 17 

18 Conversa sobre a prática docente 24 

19 REUNIÕES PRÉ-CONSELHO 01/12 

20 Atribuição de aulas para o primeiro semestre de 2022. 15 

21 DIA NÃO LETIVO. 22 

  

Quadro III - CRONOGRAMA DE TEMAS – 1/2022 

Nº TEMA DATA 

1 Formação com a IMA sobre o Diário de Classe digital. 28/07 
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2 Planejamento das aulas e atualização dos Planos de Ensino e 

Roteiro 

de Atividades. 

04/08 

3 Inclusão: o papel da escola como espaço de aprendizagem 

para todos. Introdução ao tema. 

11 

4 Continuidade do tema do encontro anterior. 18 

5 Escola: a cultura escolar versus processo constante de 

mudança. 

25 

6 Pensando e fazendo Educação Profissional, Científica e 

Tecnológica: os desafios da construção coletiva – Gaudêncio 

Frigotto. 

01/09 

7 10º Fórum Internacional de Educação: FUMEC 08 

8 Pensando e fazendo Educação Profissional, Científica e 

Tecnológica: os desafios da construção coletiva – Gaudêncio 

Frigotto. 

15 

9 REUNIÕES PRÉ-CONSELHO – Cursos unidade Ouro Verde. 22 

10 REUNIÕES PRÉ-CONSELHO 29 

11 CONSELHO DE MÓDULO INTERMEDIÁRIO 06/10 

12 CONSELHO DE MÓDULO INTERMEDIÁRIO 13 
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13 Conversa sobre a prática docente: Paulo Freire – pensador do 

século XX. 

20 

14 Continuidade do tema do encontro anterior. 27 

15 Evento interno: SIPAT 03/11 

16 Leitura e discussão do livro: Pedagogia do Oprimido, de Paulo 

Freire. 

10 

17 Continuidade do tema do encontro anterior. 17 

18 Conversa sobre a prática docente 24 

19 REUNIÕES PRÉ-CONSELHO 01/12 

20 Atribuição de aulas para o primeiro semestre de 2022. 15 

21 DIA NÃO LETIVO. 22 
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ANEXO IX - CARTA ABERTA À COMUNIDADE PARA PARTICIPAÇÃO 
NA CONSTRUÇÃO DO PROJETO PEDAGÓGICO  
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ANEXO X - TERMO DE APROVAÇÃO  
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ANEXO XI - PARECER  
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