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O trabalho da equipe transcorreu de forma normal e
atenciosa. Verificou-se todos os documentos
disponíveis e, por ser o bloco mais simples, teve
uma participação mais efetiva e precisa dos
membros. Trouxe uma nova visão aqueles que não
estavam acostumados a trabalhar com a questão
documental, no caso dos funcionários. Não houve
grandes dificuldades - ao contrário - mostrou a
necessidade que se tem de evidenciar cada vez
mais a escola para uma leitura dos novos desafios
e a formação de um histórico da vida da unidade
escolar.
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Este bloco não foi visitado.
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O bloco foi intensamente verificado pela equipe.
Não houve grandes dificuldades, apenas algumas
análises parciais que remeteram a necessidade de
uma avaliação mensal das parcerias e convênios
para os próximos anos. Haverá sobre isso grandes
benefícios, pois, mostrará um quadro das
necessidades da Etec e da composição de lista
e/ou tabela dos possíveis parceiros para a
efetivação de um trabalho pedagógico mais eficaz
no que concerne ao combate a própria evasão com busca de estágio, aprendiz paulista e
contribuições culturais.
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Este bloco não foi visitado.
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A análise do bloco levou em consideração as
necessidades que a escola tem em relação a
prestação de serviços e confecção de
conhecimentos por parte de todos os envolvidos no
processo pedagógico e na participação efetiva na
unidade escolar. Despertou grande interesse em
alguns quanto a questão da unidade se fazer
conhecida por todos em todos os ambientes.
Portanto, o benefício aqui presente foi a integração
como visão necessária a comunidade escolar. Não
houve dificuldades em relação ao desenvolvimento
do bloco.
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Este bloco não foi visitado.
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A avaliação deste bloco não encontrou dificuldade
nenhuma, uma vez que o CEETEPS já
disponibilizou tudo que era necessário ao
atendimento do que era preciso para executar o
trabalho escolar. A equipe, nesse sentido, só
verificou as faltas dos elementos que poderiam
melhorar a o desempenho profissional e
pedagógico dos envolvidos.
Parecer do Observador
Este bloco não foi visitado.

20
0
Unidade Regional

CPS

Tecnologia e Infraestrutura
Parecer do Diretor

100
87,95

80

74,45

79,94

60
40
20

Há dificuldades em relação a esse bloco, uma vez
que dividimos o prédio com a Fatec de São
Sebastião; faltam materiais para a análise como é o
caso do servido que não funciona plenamente, não
serve para armazenar dados; falta suporte de
alguns equipamentos e softwares. O que foi
interessante nessa verificação é o fato de que a
equipe sabe que não será possível uma mudança
real sem a aquisição de tais materiais e sem a
construção do prédio da Fatec, bem como a
reforma estrutural da Etec.
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Este bloco não foi visitado.
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Esse é sempre o bloco mais difícil de analisar.
Talvez pelo fato de que toda a escola se encaminha
para e entorno dele. Portanto, o olhar deve ser
criterioso e atento as minucias que a proposta de
trabalho da escola. O que torna esse bloco
interessante é que de ano a ano - mesmo que se
repita as mesmas atividades - ele se modifica,
independente do processo que resulte ou da
finalidade que se tenha. Nesse sentido, não há uma
forma de trabalho engessada. Isso dificulta a
precisão de um resultado de um ano a outro,
mesmo porque as necessidades da escola variam,
como também variam o interesse dos membros
participantes. Como a escola se encontra em
processo de constante mudanças, o momento
pedagógico é contínuo, não estanque e de inércia.
Há que se verificar o que se ganhou de um ano a
outro, o que se pode aproveitar e tentar melhorar o
que não foi bem desenvolvido no ano anterior. O
benefício é o crescimento exponencial da equipe e
o ato de assumir a responsabilidade para uma nova
visão e compromisso com a UE.
Parecer do Observador
Este bloco não foi visitado.
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