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1 - Introdução

“(...) o projeto pedagógico é, no fundo, um esforço de integração da escola num
propósito educativo comum, a partir da identificação das práticas vigentes na
situação institucional. Não apenas as práticas estritamente de ensino, mas
também todas aquelas que permeiam a convivência escolar e comunitária. ”
(José Mário Pires A zanha, 2006)

Esta Proposta Pedagógica

1

da Escola SENAI “Celso Charuri” – Unidade Guarulhos - se

consubstancia como figura da nossa própria identidade diante da comunidade escolar,
esclarecendo a todos os atores do processo educacional nossas diretrizes, visando a
construção de uma Unidade Escolar comprometida com a formação integral do cidadão
consciente e assumindo o papel de defensora do valor da competência profissional que
deve ser desenvolvida baseada no nosso modelo de cidadão trabalhador e responsável.
Elaborada com a participação de representantes da indústria, da comunidade local e de
todos os funcionários damos destaque aos nossos docentes, que adequarão seus planos
de trabalho a estes valores e princípios definidos coletivamente. Esta nossa Proposta
Pedagógica foi proposta e está articulada com a Proposta Educacional e o Regimento
Comum das Unidades Escolares do SENAI São Paulo, que são documentos norteadores
e assumidos como referência de seus princípios, meios e fins manifestos.

1

A proposta pedagógica constitui, no Departamento Regional do SENAI de São Paulo, o

compromisso educacional da escola em relação aos alunos, à indústria, às famílias e à
comunidade, bem como reflete o modelo de ensino adotado e a qualidade de formação almejada.
Esta tem caráter estratégico e é parâmetro essencial para planos, projetos e atividades de
educação e tecnologia da escola.

(Resolução RE-40/00)
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Desta forma, a educação profissional em nossa Unidade Escolar será ministrada com
base nos seguintes princípios:
− Igualdade de condições para acesso e permanência na Unidade Escolar;
− Liberdade de aprender, ensinar, pesquisar e divulgar a cultura, o pensamento, a arte e
o saber;
− Respeito e tolerância às etnias, diferenças culturais e religiosas;
− Garantia de padrão de qualidade;
− Valorização da experiência extra-escolar;
− Vinculação entre a educação escolar, o trabalho e as práticas sociais;
− Valorização do profissional da educação.
Fica aqui também estabelecido que nesta Unidade Escolar, a Educação Profissional irá
visar primordialmente a:
− Permitir a jovens e adultos a aquisição das condições de acesso ao trabalho;
− Estruturar uma oferta diversificada e de qualidade, capaz de responder eficazmente às
necessidades das empresas e das pessoas que buscam:
.

a inserção no mercado de trabalho;

.

o aperfeiçoamento ou especialização em suas funções;

.

a reconversão e requalificação de suas competências profissionais.

− Possibilitar, mediante exames, o aproveitamento de competências já adquiridas, tanto
em sistemas formais de ensino quanto no trabalho;
− Formar cidadãos produtivos, que possam contribuir para a melhoria da qualidade de
vida da população brasileira.
Assim, buscando concretizar estes princípios, a Escola SENAI “Celso Charuri” – Unidade
Guarulhos, entendida como unidade estruturada nos termos do Regimento Comum das
Unidades Escolares SENAI, mantida e supervisionada pelo Departamento Regional de
São Paulo, além dos seus cursos, oferecerá à comunidade local, serviços de assistência
técnica e tecnológica e captação e disseminação de informação técnica e tecnológica e
de pesquisa aplicada, visando ao aprimoramento do ensino da tecnologia industrial e ao
fortalecimento profissional da região onde se encontra inserida.
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2 - Objetivos
O Objetivo desta Proposta Pedagógica é orientar às ações de cunho de gestão, técnico e
pedagógico da Unidade Escolar, servindo como uma bússola fidedigna de orientação das
formas de convivência em nosso ambiente escolar, norteando os mecanismos de
formulação e implementação de política educacional, os critérios de alocação de recursos,
a organização do espaço e direcionando as situações de ensino, de aprendizagem e dos
procedimentos de avaliação dos resultados alcançados.
3 - Bases Fundamentais

“Ultrapassa a mera transmissão do saber técnico, porque abrange um conjunto
de valores e atitudes que são socialmente reconhecidos. Nisso reside o
específico de sua formação profissional. Interpretá-la, então, como instrumento
que serve apenas aos interesses do empregador é adotar uma visão unilateral.
Em verdade, ela assume igual importância para o trabalhador, ao valorizar seu
potencial de trabalho e abrir perspectivas no sentido de elevação de seu nível
de compreensão da realidade. Assim, a formação profissional não pode ser
encarada como um fim em si mesma, reduzida ao “fazer”, pois, além de ensinar
“o que”, “para que” e “por que”, o SENAI dirige seus esforços para um objetivo
mais elevado: preparar o jovem para o exercício consciente e integral da
cidadania. Nesse sentido, mais que de formação profissional, “stricto sensu”,
considera-se com justo orgulho uma instituição educacional.”.

(Paulo Ernesto Tolle, 1984)

Buscamos a formação integral dos nossos alunos e nosso foco é à busca de sua
competência profissional. Cremos que para ser competente, é preciso acertar no
julgamento da pertinência, ou seja, posicionar-se diante das diversas situações impostas
com autonomia para produzir o curso de ação mais eficaz.
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Desta forma, a competência inclui o decidir e agir em situações imprevistas, o que
significa intuir, pressentir e arriscar com base na experiência anterior e no conhecimento.
Em outras palavras, podemos dizer que, ser competente, é ser capaz de mobilizar
conhecimentos, hábitos e atitudes para aplicá-los, com capacidade de julgamento, em
situações reais e concretas, individualmente ou em uma equipe de trabalho.
Portanto, sem os valores da ética, da sensibilidade e da igualdade não será possível
realizar julgamentos ou escolhas autônomas que produzam práticas profissionais para a
democracia e a melhoria da vida. Assim, são pilares fundamentais desta Proposta
Pedagógica estes princípios, que procuram considerar em suas estruturas as seguintes
dimensões:
I - a Estética da Sensibilidade: dimensão esta que realiza um esforço permanente para
devolver, ao âmbito do aprendizado do trabalho e da produção, a criação e a beleza, pois,
procura não limitar o lúdico a espaços e a tempos exclusivos, mas integra diversão,
alegria e senso de humor a dimensões de vida muitas vezes consideradas efetivamente
austeras, como a escola, o trabalho, os deveres e a rotina cotidiana.
II - a Política da Igualdade: dimensão esta que incentiva situações de aprendizagem nas
quais o protagonismo do aluno e o trabalho de grupo sejam estratégias para a
contextualização dos conteúdos curriculares no mundo da produção, estando assim,
sintonizada com as mudanças na organização do trabalho pelas quais as relações
hierarquizadas estão sendo substituídas pela equipe, pela ilha de produção, pelo
acolhimento de várias lideranças em lugar do único feitor ou supervisor, pela
solidariedade e companheirismo na realização das tarefas laborais.
III - a Ética da Identidade: dimensão esta que trabalha permanentemente as condutas dos
alunos para fazer deles defensores do valor da competência, do mérito, da capacidade de
fazer bem feito, contra os favoritismos de qualquer espécie, e da importância da
recompensa pelo trabalho bem feito que inclui o respeito, o reconhecimento e a
remuneração condigna.
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4 - História da Escola
Guarulhos é uma cidade industrial de importância nacional com um PIB de R$ 49,1
bilhões e com cerca de 1,5 milhão de habitantes, que hoje reúne cerca de 2,4 mil
empresas em seu território. Diante de tal panorama, detectou-se a necessidade da
ampliação da capacidade de atendimento da demanda por formação da mão de obra
industrial na região, até então realizada somente pela unidade do SENAI "Hermenegildo
Campos de Almeida" localizada no município, mais precisamente no bairro do Paraventi,
unidade esta inaugurada em 1967.
Assim sendo, por meio do convênio firmado em 24 de abril de 2012 entre o SENAI-SP Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial - Departamento Regional de São Paulo e a
Central Geral do Dízimo – PRÓ-VIDA, foi viabilizada a construção, instalação e o
fornecimento de equipamentos para a uma nova unidade no município de Guarulhos,
tendo este recebido a denominação de Escola SENAI “Celso Charuri” – Unidade
Guarulhos - CFP 1.28.
A escolha do patrono da unidade foi uma justa homenagem ao Dr. Celso Charuri
(11/6/1940 – 20/12/1981), que foi aluno da Faculdade de Medicina da UFPR, médico
ginecologista, obstetra, e autor de vários livros.
Durante cerimônia de doação realizada em 24 de outubro de 2015 a Central Geral do
Dizimo - Pró-Vida oficializou a doação da construção de 7.695,22 m2, que conta com 11
oficinas, 14 laboratórios e 12 salas de aulas, entre outras instalações como as áreas
administrativas, auditório, cantina e quadra poliesportiva.
Importante salientar que neste projeto também foi fundamental o apoio da Prefeitura do
Município de Guarulhos que, através da doação de um terreno de 27,25 mil m2 localizado
na Avenida Carmela Dutra, nº 380 - Jardim Presidente Dutra – Guarulhos, viabilizou a
concretização da obra.
O início das atividades educacionais ocorreu no dia 29 de janeiro de 2016, de acordo com
o comunicado CO-04/16, com o apoio de mais de 25 funcionários, distribuídos entre
docentes, equipes de apoio, administrativa e de manutenção.
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5 - Presença da Escola na Indústria e na Comunidade Local
Dados do Censo de 2014, mostram que a região onde está inserida nossa Unidade
Escolar, formada pelos municípios de Guarulhos, Arujá, Mairiporã e Santa Isabel (CO
86/09) monta cerca de 1,5 milhão de habitantes, dos quais 85% residem em Guarulhos.
Ainda que o transporte metro ferroviário seja deficitário na integração com a Capital, a
região é bem servida em termos de estradas, principalmente com a perspectiva de
conclusão da parte Norte do Rodoanel e sua integração às demais seções.
Na tabela 1 abaixo, são evidenciadas algumas grandezas apuradas e as contrasta com os
números obtidos para todo Estado de São Paulo. Conforme dados publicados pela
Fundação Seade, o PIB da região em 2012 foi de R$ 49,1 bilhões, representando 3,5% do
total do Estado de São Paulo.

No entanto, uma média ponderada revela que o PIB per capita da região é inferior à
média paulista. Em 2013, foram registrados 401,9 mil empregos formais, sendo a indústria
e a construção responsáveis por pouco mais de um terço destes vínculos.
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Quanto ao universo educacional, a região apresentou em 2013, 23,1 mil concluintes do
Ensino Fundamental e 15,9 mil do Ensino Médio, em ambos os casos, os números
correspondem exclusivamente à rede pública. No Ensino Médio, a taxa de evasão é
superior à média paulista em Arujá (5%) e igual em Guarulhos (4,5%). A distorção sérieidade no Ensino Fundamental é menor que a média paulista, sendo superior apenas em
Santa Isabel (8,7%). Já a distorção série-idade no Ensino Médio é menor que a média
paulista em todos os municípios.
Segundo dados da RAIS de 2014, os quatro municípios de inserção da Unidade Escolar
apresentavam 131.122 vínculos empregatícios em estabelecimentos inseridos nas
atividades econômicas vinculadas ao Sistema Indústria. Na tabela 2 abaixo são indicados
os setores que concentram a maior parte destes vínculos empregatícios.
Tabela 2 – Maiores setores beneficiários nos
municípios de Arujá, Guarulhos, Mairiporã e Santa
Isabel, em termos de vínculos empregatícios em 2014

Observa-se que há três setores que são os mais intensivos no emprego de mão de obra:
indústria mecânica (16%), indústria do plástico e borracha (13%) e indústria automotiva
(12%). Juntos, representam 40% da mão de obra da região.
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Conforme ilustrado no gráfico 1 a seguir, há oito subgrupos ocupacionais qualificados que
correspondem, cada um deles, a pelo menos, 3 mil vínculos da região pesquisada,
compondo 56% da mão de obra qualificada. Há ainda outros 10 correspondentes entre
um mil e 3 mil vínculos cada.

Gráfico 1

A partir dos resultados apresentados nas pesquisas supracitadas é possível concluir que
há uma grande quantidade de subgrupos ocupacionais relacionados às indústrias de
Metalmecânica (incluindo-se os setores de usinagem e manutenção), de Eletroeletrônica
(incluindo-se os setores de manutenção e automação), de metalurgia (incluindo-se os
setores de caldeiraria e soldagem) e de Polímeros (incluindo-se o setor de transformação
de plásticos), que demandam qualificação e requalificação profissional na região de
atuação de Guarulhos e adjacências.
Detectamos também na região de inserção da Unidade Escolar, que o setor de logística e
segurança do trabalho, também apresenta carência de mão de obra qualificada,
principalmente nas empresas localizadas no perímetro da Rodovia Presidente Dutra – BR
116 - e, por isso, trabalhamos constantemente em processos de estruturação da Unidade
Escolar para atendimento desta e de outras demandas que venham a surgir.
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6 - Legislação, Normas, Políticas e Diretrizes Públicas e Institucionais
Nossa Unidade Escolar está atenta às mudanças do ambiente interno e externo
procurando manter coerência com as diretrizes institucionais da Diretoria Regional do
SENAI-SP, e as diretrizes das autoridades públicas:

I.

Objetivos Institucionais

- Realizar, em escolas instaladas e mantidas pela Instituição, ou sob forma de
cooperação, a aprendizagem industrial a que estão obrigadas as empresas de
categorias econômicas sob sua jurisdição, nos termos de dispositivo constitucional e
da legislação ordinária;

- Assistir os empregadores na elaboração e execução de programas gerais de
treinamento do pessoal dos diversos níveis de qualificação, e na realização de
aprendizagem metódica, ministrada no próprio emprego;

- Proporcionar, aos trabalhadores maiores de 18 anos, a oportunidade de completar,
em cursos de curta duração, a formação profissional parcialmente adquirida no local
de trabalho;

- Conceder bolsas de estudos e de aperfeiçoamento a pessoal de direção e a
empregados de excepcional valor das empresas contribuintes, bem como a
professores, instrutores, administradores e servidores do próprio Senai;

- Cooperar no desenvolvimento de pesquisas tecnológicas de interesse para a
indústria e atividades assemelhadas.
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II.

Atos Legais de Funcionamento

− Da Criação do Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial: Decreto Federal nº 4.048,
de 22/01/1942
− Do Regimento Comum das Unidades Escolares SENAI: Aprovado pelo Parecer CEE nº
528/98 (DOE nº 188, de 2/10/98 – p.13)
− Do Início das Atividades da Escola SENAI “Celso Charuri” – Unidade Guarulhos:
Comunicado CO nº 04/16 de 29 de janeiro de 2016
− Da Oferta do CAI Mecânico de Usinagem na Escola SENAI “Celso Charuri” – Unidade
Guarulhos: Memo DITEC 004/2016 de 02 de janeiro de 2016
− Do CAI Mecânico de Usinagem: Resolução RE nº 01/02 de 25 de fevereiro de 2002 e
Parecer AUDI-E nº 14, de 14 de fevereiro de 2002
− Do CAI Mecânico de Usinagem (Novo): Resolução RE nº 21/15 de 30 de novembro de
2015 e Parecer AUDI-E nº 43, de 17 de novembro de 2015
− Da Oferta do CAI Eletricista de Manutenção Eletroeletrônica na Escola SENAI “Celso
Charuri” – Unidade Guarulhos: Memo DITEC 081/2016 de 05 de outubro de 2016
− Do CAI Eletricista de Manutenção Eletroeletrônica: Resolução RE nº 13/16 de 04 de
abril de 2016 e Parecer AUDI- E nº 17 de 28 de março de 2016
− Da Oferta do CAI Mecânico de Manutenção na Escola SENAI “Celso Charuri” –
Unidade Guarulhos: Memo DITEC 035/2017 de 02 de agosto de 2017
− Do CAI Mecânico de Manutenção: Resolução RE nº 02/17 de 15 de fevereiro de 2017 e
Parecer AUDI- E nº 03 de 27 de janeiro de 2017
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− 7 - Gestão Global da Escola
A Gestão Global da Unidade Escolar está centrada em conceitos pertinentes à própria
condição de concepção e criação da unidade, assim, esta unidade do SENAI, entendida
como a unidade estruturada nos termos regimentais, manterá, além de seus cursos, a
atuação no desenvolvimento tecnológico (pesquisa aplicada e desenvolvimento
experimental), serviços técnicos especializados (serviços de desenvolvimento de projetos
e processos), assessoria técnica (assessoria e consultoria em tecnologia, aplicação e
desenvolvimento de processos produtivos e em saúde e segurança no trabalho) e
informação tecnológica (elaboração e disseminação de informações, estudos de mercado,
eventos técnicos), visando ao aprimoramento do ensino e da tecnologia educacional e ao
fortalecimento industrial da região onde se encontra inserida.

Todas estas atividades acima descritas deverão ocorrer de forma integrada e estarão
permanentemente fortalecidas pelas ações de todas as instituições auxiliares da Unidade
Escolar, das quais destacamos:
− Ações na gestão de pessoas: Linha de ação cuja ênfase recai em continuidade do
processo de promoção de capacitação do pessoal para as novas competências e
continuidade na capacitação dos docentes, promovendo a integração e o conhecimento
das atividades desenvolvidas em cada setor.
− Ações na administração: Linha de ação que busca, de forma crescente, a difusão e
consolidação da administração participativa, através do comprometimento de todos
com as Metas Estabelecidas, os Princípios, os Objetivos, as Políticas e a Missão
Institucional.
− Ações nas finanças: Linha de ação, voltada para a atuação financeira, que enfatiza a
otimização dos recursos financeiros disponíveis e a ampliação das receitas
alternativas, em busca da otimização da sustentabilidade da Unidade Escolar.
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8 - Gestão Educacional da Escola

“Não podemos esperar, no entanto, que tudo fique claro para agirmos. Toda a
prática educacional tem por base certas apostas teóricas. Aceitas tais apostas,
é importante ganhar o maior número delas. A amplitude das incertezas e a
complexidade das noções implicadas não são os menores obstáculos, ao
contrário, um dos maiores desafios é conquistar o maior número de parceiros
nesta luta e caminhar em conjunto. É necessário coletivizar a incerteza,
reconhecer os próprios limites e os limites da instituição e, dentro desses
limites, avançar o máximo possível e só saberemos os limites do possível se
tentarmos o impossível, como disse Hinkelamaert”.

(Philippe Perrenoud, 1999).

A Gestão Educacional da nossa Unidade Escolar é baseada nos seguintes princípios
norteadores:

As Ações Pedagógicas: com constante foco nas quatro aprendizagens fundamentais, a
serem construídas ao longo da vida, constituindo-se nos pilares do conhecimento,
conforme a proposta apontada por Jacques Delors no seu relatório elaborado e
apresentado à UNESCO, como resultado dos trabalhos da Comissão Internacional sobre
Educação para o século XXI, quais sejam:

(...) “aprender a conhecer”: Isto é, adquirir os instrumentos da compreensão;
(...) “aprender a fazer”, para poder agir sobre o meio envolvente;
(...) “aprender a viver”, juntos, a fim de participar e cooperar com os outros em todas as
atividades humanas e finalmente;
(...) “aprender a ser”, via essencial que integra as três precedentes.

As Orientações Pedagógicas: com perspectiva na Pedagogia de Competências, que nos
remete para a adoção de uma prática de desenvolvimento das ações pedagógicas com
foco no desenvolvimento das competências profissionais, através da mobilização de
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conhecimentos, habilidades e atitudes profissionais necessários ao desempenho de
atividades ou funções típicas, segundo padrões de qualidade e produtividade requeridos
pela natureza do trabalho. Em absoluta consonância com as “metodologias para formação
profissional com base em competências”, já consolidadas pelo SENAI-SP.

As Ações Docentes: com a postura de mediador, onde ele deve buscar a ensinar muito
mais que o mero conteúdo, pois ele deve ensinar ao aluno como construí-lo.
Nossa crença é que mediar é uma interação em que a "aprendizagem” encontra a
"autonomia para aprender" e juntas, possibilitam a formação de pessoas com capacidade
de andar por si só na construção do conhecimento. Assim acreditamos que, para ensinar,
não basta que o docente saiba do assunto teórica e praticamente ou que conheça as
tecnologias aplicadas, o docente deve também saber desafiar, incentivar, provocar e
desequilibrar saberes pré-concebidos nos educandos.
Cremos ser fundamental que, no desenvolvimento do processo de aprendizagem, o
professor torne-se cada vez mais dispensável, e o aluno, cada vez mais autônomo.

O Desenvolvimento das Atividades de Ensino e Aprendizagem: focadas no “aprender
fazendo”, reconhecendo nosso objetivo como formação técnico-profissional do educando
e a indissociabilidade desta com o aprender a conhecer, que lhe confere as bases
teóricas.
Para nós a ação do educando em aplicar, na prática, os seus conhecimentos teóricos, é
de fundamental importância e traz consigo a gênese de nossa Instituição. Além disso,
acreditamos que o fazer, muito além de envolver uma série de técnicas a serem
trabalhadas, também traz a possibilidade de aprender a aprender, para beneficiar-se das
oportunidades oferecidas pela educação ao longo de toda a vida.

Assim, ao consolidar estes princípios norteadores em nossa prática pedagógica diária,
acreditamos que estaremos cumprindo nossa missão educacional, através ainda do
alinhamento desta Proposta Pedagógica à Proposta Educacional de nossa Instituição e
aos princípios, fundamentos e prospectivas do SENAI-SP.
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9 – Objetivos da Escola
Nossa Unidade Escolar tem como objetivo primordial consolidar o atendimento às
demandas dos setores produtivos industriais dos municípios de Guarulhos, Arujá,
Mairiporã e Santa Isabel (CO 86/09), bem como, as melhorias propostas pelos
funcionários, corpo docente e discente por meio da educação profissional e prestação de
serviços técnicos e tecnológicos, contribuindo assim para o desenvolvimento industrial,
captando

e

disseminando

tecnologias

e

informações

técnicas

e

tecnológicas,

proporcionando condições de desenvolvimento pessoal e profissional da comunidade
onde se encontra inserida, através dos princípios, fundamentos e prospectivas do SENAISP, alinhados à sua Proposta Educacional.
Assim como ações de destaque em nossa atuação temos:

I.

Ofertar Cursos de Aprendizagem Industrial (CAI) e de Formação Inicial e

Continuada (FIC) alinhados com as expectativas dos empresários e da comunidade:
− Ampliando a oferta de programas de formação profissional;
− Ampliando o atendimento às empresas com programas sob medida e
− Ampliando a contratação do aprendiz pelas empresas industriais através da
implantação de ações, propostas pelos funcionários, corpo docente e discente para
sensibilizar os empresários com relação à importância da contratação de aprendizes.

II.

Proporcionar condições de desenvolvimento da comunidade escolar, pessoal e

profissional:
− Buscando parcerias para capacitação e desenvolvimento dos trabalhadores das
empresas e comunidade, bem como incrementar a receita com programas de FIC
empresa e FIC escola;
− Divulgando o nome e as ações e produtos oferecidos pela Escola SENAI “Celso
Charuri” – Unidade Guarulhos;
− Conduzindo as pessoas ao permanente desenvolvimento para a vida produtiva e para
o exercício da cidadania, contribuindo para o desenvolvimento social e econômico do
país;
− Permitindo às pessoas assumirem atividades profissionais dignas e;
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− Permitindo que as pessoas adquiram condições de mobilidade profissional.
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10 - Nosso Compromisso para com o Aluno
Nossa Unidade Escolar concebe a Educação Profissional como a educação que permite
aos cidadãos ingressar no mercado de trabalho e/ou se aperfeiçoar, adquirindo
competências técnicas e comportamentais e sociais, inserindo ao processo valores como:
espírito empreendedor, proatividade, senso crítico, respeito, ética e criatividade, para que
assim se tornem produtivos e contribuam com a melhoria da qualidade de vida da
comunidade local, assim nos comprometemos com nossos alunos à:

− Oferecer-lhes condições para o cumprimento de seu itinerário de formação profissional,
concebendo oportunidades de crescimento e de desenvolvimento sócio - cultural que
concorram para o seu projeto de vida;
− Colaborar para que o convívio escolar ocorra dentro dos princípios da ética e da
cidadania, num clima de cordialidade, respeito e solidariedade;
− Estarmos sintonizado com as novas tendências mundiais e conseqüentes mudanças
no mercado de trabalho, consciente de que o novo profissional deve ter em seu perfil
coragem, ousadia, criatividade, empreendedorismo e disponibilidade de requalificação
e reprofissionalização e;
− Manter-lhes motivados para o crescimento, levando-os a buscar novos caminhos para
a autonomia e empregabilidade.

11 - Direitos e Deveres na Escola
Em nossa Unidade Escolar acreditamos que as regras

2

de convivência fazem parte da

vida e são válidas em qualquer lugar onde estivermos, seja em casa, na rua, nos
programas de lazer, na escola ou no trabalho, por isso, nunca podemos perder de vista
nosso papel de cidadãos, com nossos respectivos direitos e deveres.

2

O documento institucional denominado “Regimento Comum das Unidades Escolares do SENAI-

SP” – explicita, através de seus artigos, as regras de convivência e comportamento que regem o
nosso cotidiano na Unidade Escolar. Este documento serve como referência maior para regras de
nossa unidade explicitadas no ato da matrícula e amplamente divulgados na comunidade escolar.
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12 – Integração das Ações na Escola
Temos como crença que ações de forma unilateral não se sustentam se não estiverem
integradas e, assim, visando à coerência entre as diferentes ações, processos e
atividades dos vários setores e das instituições auxiliares, a nossa Unidade Escolar
envida esforços buscando a integração dos processos e ações desenvolvidas entre os
funcionários, levando-se em conta o comprometimento e o profissionalismo de cada um e
com a criação de planos integrados de ações. O conjunto de providências visando à
integração será complementado com a utilização dos procedimentos e instruções de
trabalho dos processos desenvolvidos gradualmente para toda a Unidade Escolar.

Com estatuto, regimento ou orientações próprias, futuras instituições auxiliares na nossa
Unidade Escolar, como a AAPM - Associação de Alunos, ex-alunos, Pais e Mestres, a
CIPA - Comissão Interna de Prevenção de Acidentes, o NPAADC - Núcleo de Prevenção
de Acidentes e Apoio a Defesa Civil, desenvolverão suas atividades tendo em vista o
planejamento integrado, visando contribuir com a formação integral do aluno e tendo
como foco a consolidação da cidadania.

13 – Visão de Futuro da Escola
Somos uma Unidade Escolar nova e que pensa no futuro, somos inspirados por uma
visão de crescimento e atendimento das necessidades dos municípios de Guarulhos,
Arujá, Mairiporã e Santa Isabel (CO 86/09).
Nossa Unidade Escolar trabalhará sempre oferecendo a mão-de-obra qualificada através
de profissionais que possuam formação profissional com consciência na qualidade da
produção, visando o crescimento contínuo de nosso parque industrial e tecnológico.

Acreditamos que, com nossa atuação local poderemos influenciar positivamente a oferta
de empregos na região, que será muito melhor e mais satisfatória com a ênfase de nossa
Unidade Escolar em qualificar profissionais com competência exigida pelo mercado,
ampliando assim, a oferta de pessoas qualificadas para o mercado de trabalho.
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14 – Serviços de Apoio ao Aluno
Em nossa Unidade Escolar, além da Formação Profissional, preocupamo-nos com a
educação integral do ser, participando do processo contínuo de formação do aluno. Para
isso oferecemos alguns Serviços de Apoio ao Aluno, conforme listados abaixo:

A Coordenação de Atividades Técnicas: Que é responsável por programar a oferta de
cursos de acordo com infraestrutura tecnológica da unidade e desenvolver ações, visando
à consecução da proposta pedagógica, do plano escolar e também:
− Coordenar o planejamento do ensino e a elaboração da proposta pedagógica e do
plano escolar;
− Supervisionar a implementação do planejamento tecnológico, avaliando continuamente
seus resultados e propondo, quando for o caso, as reformulações necessárias;
− Orientar os orientadores de prática profissional quanto à organização, manutenção e
utilização de ferramentas, dispositivos e equipamentos;
− Promover a capacitação técnica do corpo docente da escola, incentivando a todos no
contínuo auto aperfeiçoamento pessoal e profissional;
− Elaborar o plano de capacitação dos docentes (Plano de Desenvolvimento Pessoal –
PDP e Pro Educador);
− Elaborar o calendário escolar, organizando turmas, horários e distribuição dos alunos,
observando as diretrizes da DITEC;
− Acompanhar junto com os orientadores de prática profissional e a analista de qualidade
de vida o desempenho técnico e pedagógico dos alunos, orientando-os no seu
contínuo desenvolvimento
− Acompanhar os registros escolares realizados pelos docentes nos sistemas
administrativos, orientando-os quanto às exigências de qualidade e prazos;
− Manter-se atualizado com as inovações tecnológicas, objetivando a aquisição de novos
conhecimentos e informações que possibilitem a melhoria da performance profissional;
− Trabalhar em parceria com a direção, contribuindo para uma eficaz administração da
escola.
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A Coordenação de Relacionamento com a Indústria: Que é responsável por planejar,
coordenar e realizar ações estratégicas e operacionais no relacionamento e atendimento
às empresas e entidades e também:
− Planejar e executar ações de pesquisa, utilizando dados sociais, financeiros,
econômicos e de mercado.
− Analisar a viabilidade de estabelecer parcerias, convênios e contratos com empresas e
entidades, emitindo parecer para subsidiar decisões de Diretoria.
− Planejar e executar ações de marketing, propondo soluções, precificação, divulgação e
comunicação, visitação, realização de serviços educacionais e tecnológicos e
atendimento pós prestação de serviços relacionados às empresas e entidades.
− Realizar análises ocupacionais e de prospecção em empresas com vistas a formatação
de soluções.
− Realizar atendimento presencial e não presencial (telefônico, por e-mail, entre outros)
às empresas e às entidades dirimindo dúvidas, fornecendo informações sobre
atividades, serviços e cursos.

A Orientação de Práticas Profissionais: Que é responsável por promover e articular a
prática de forma eficiente no ambiente de ensino, verifica o processo pedagógico
periodicamente articulando toda equipe no acompanhamento e desenvolvimento da
aprendizagem buscando através das avaliações a melhoria contínua dos resultados e
metas da escola e também:
− Acompanhar tendências de mercado propondo inovações técnicas, buscando otimizar
processos e atividades;
− Seguir e fazer seguir normas e procedimentos, analisando riscos buscando prevenir e
minimizar seus impactos;
− Analisar e Interpretar informações para resolução de problemas em sua área de
atuação;
− Prestar assistência técnica e pedagógica aos docentes e alunos;
− Verificar a necessidade de aperfeiçoamento e treinamento aos Instrutores;
− Colaborar no planejamento do ensino e da elaboração da proposta pedagógica;
− Colaborar na estruturação de novos cursos - CAI e FIC;
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− Colaborar na administração de problemas disciplinares de alunos;
− Resolver problemas técnicos e outros em máquinas e equipamentos;
− Trabalhar em parceria com a coordenação técnica, contribuindo para uma ação eficaz
da escola.

A Analista de Qualidade de Vida: Que é responsável por apoiar as atividades
pedagógicas

de

planejamento,

desenvolvimento

e

avaliação

do

processo

de

profissionalização de adolescentes e jovens e também:
− Implementar medidas preventivas e, se necessário, propor ações para solucionar
problemas relacionados à droga, bullying e outras formas de violência;
− Participar de estudos sobre a evasão de alunos, junto a docentes e equipe escolar,
propondo medidas para minimizar o abandono de curso;
− Orientar os alunos sobre direitos e deveres, regras de convivência e recursos
disponíveis da escola;
− Manter prontuários de alunos atualizados subsidiando o acompanhamento da vida
escolar dos mesmos;
− Realizar acompanhamento de alunos com problemas de comportamento na escola;
− Participar do processo de acolhimento dos alunos;
− Divulgar os recursos disponíveis na comunidade para os alunos;
− Orientar os alunos sobre a continuidade de estudos;
− Trabalhar em parceria com a coordenação técnica, contribuindo para uma ação eficaz
da escola.

A Bibliotecária: Que é responsável pela pesquisa, aquisição, processamento técnico e
disseminação da informação tecnológica no âmbito do processo de ensino e
aprendizagem e também:
− Cuidar do empréstimo de livros e periódicos por período determinado com possibilidade
de renovação;
− Supervisionar o uso dos computadores com acesso à internet para pesquisa;
− Passar orientações sobre pesquisa bibliográfica e normas técnicas para elaboração de
trabalhos;

CFP 1.28 – PP v.02 - Página 23 de 30

− Disponibilizar o acesso e orientações quanto ao uso do ABNT Coleção, site em que é
possível consultar normas da Associação Brasileira de Normas Técnicas;
− Executar a Disseminação Seletiva da Informação (DSI): seleção e divulgação de textos,
feiras, eventos e publicações de interesse do corpo pedagógico da unidade;
− Promover ações pedagógicas de incentivo à leitura;
− Elaborar e auxiliar na execução de projetos culturais e relacionados às datas cívicas na
escola;
− Organizar e preservar o acervo iconográfico da escola (em fase de implementação);
− Elaborar o boletim informativo para a unidade.
− Trabalhar em parceria com a coordenação técnica, contribuindo para uma ação eficaz
da escola.

O Assistente de Serviços Técnicos: Que é responsável por desenvolver ações, junto a
CIPA e Brigada de Emergência, na identificação de condições inseguras do ambiente
escolar, propondo melhorias e também:
− Participar da logística e divulgação de campanhas de orientação alimentar, de
vacinação e outras desenvolvidas na escola;
− Contatar e convidar profissionais especialistas de áreas específicas, para realizarem
palestras sobre prevenção de acidentes de trabalho, saúde e meio ambiente, assim
como colaborar na divulgação desses eventos;
− Solicitar atendimento médico/ hospitalar para funcionários e alunos em caso de
acidentes de trabalho, conforme previsto na legislação trabalhista;
− Providenciar em articulação com a CIPA, as alterações e modificações recomendadas
no relatório PPRA;
− Realizar integração de segurança e meio ambiente para os novos funcionários e
alunos;
− Participar da elaboração e implantação do PECI – Plano de Emergência e Combate a
Incêndio.
− Trabalhar em parceria com a coordenação técnica, contribuindo para uma ação eficaz
da escola.
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O Docente Referencial: Que é responsável pelas orientações aos alunos de cada turma e
é o primeiro contato do aluno quando este necessitar de esclarecimentos ou auxílio,
sempre o norteando para uma melhor integração na Unidade Escolar.

A Secretaria: Que é responsável pelo atendimento aos alunos e público externo,
prestando-lhes informações e esclarecimentos a respeito dos cursos e serviços oferecidos
pela Unidade Escolar, além da execução dos processos de escrituração escolar,
administrativos e financeiros.
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15 – Conclusão:
Ao final dos elementos, acima, apresentados, extraímos que a síntese de nossa Unidade
Escolar poder ser apresentada como uma instituição que enfatiza o Ser Humano,
orientando-o, não somente tecnicamente, mas principalmente direcionando valores como
honestidade, espírito de equipe, pontualidade, autoestima e eficácia.

Cremos que, contribuindo para a autoestima dos educandos podemos atingir patamares
mais altos, como levar até a família do educando os mesmos valores citados acima,
através de ações e programações promovidas na Unidade Escolar, pois é nosso objetivo
que a família sinta orgulho em ter seu ente querido cursando no SENAI.

Com esta atuação queremos atingir toda a comunidade, buscando realizar parcerias com
entidades e escolas locais para formação profissional, bem como promover ações de
interação, nas áreas do bem-estar social, através do lazer, da cultura e do esporte
utilizando nosso espaço físico para eventos beneficentes, divulgação de trabalhos da
comunidade associações e outras categorias.

Desejamos, ainda, conscientizar o trabalhador de que o meio ambiente adequado e
saudável deve ocorrer em todos os lugares onde a pessoa esteja, seja no trabalho, em
casa, escola, etc., pois entendemos que o trabalhador qualificado deverá ter espírito
crítico para contribuir com os processos das empresas, bem como se sentir e ter a
consciência de que é agente responsável pelo sucesso da mesma, transformando-se na
realidade em um grande colaborador.

Ainda nossa Unidade Escolar deverá manter um contato íntimo com as empresas,
sabendo de suas necessidades e carências, e deverá promover encontros com os
empresários do setor através de “Semanas Tecnológicas, Fóruns de Discussão, Visitas
Técnicas e Workshops” em parceria com instituições dos diversos seguimentos de
atuação tecnológica da Unidade Escolar, visando sobretudo mantermos uma plataforma
tecnológica de ensino que atenda as necessidades das empresas da cidade e região.
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Apêndice
Grupo de Trabalho:
Composição do grupo de trabalho3 para a elaboração desta Proposta Pedagógica Versão 2 - do período de 2017-2018, conforme a Resolução DR-RE 40/00 - item 1.7

3

A lista de presença original, com as devidas assinaturas dos participantes e cuja cópia é

anexada a esta Proposta Pedagógica encontra-se arquivada na Coordenação de Atividades
Técnicas da Unidade Escolar.
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Dados da Escola:
Denominação: Escola SENAI “Celso Charuri” – Unidade Guarulhos
Endereço: Avenida Carmela Dutra, 380 – Guarulhos - SP
CEP: 07170-150
Telefone/Fax: (11) 2088-7120
e-mail: senaiguarulhosdutra@sp.senai.br
Site: https://guarulhosdutra.sp.senai.br/
CNPJ: 03.774.819/0105-90
Início das atividades: 29 de janeiro de 2016
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