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Manual do Professor 
 

Prezado (a) Professor (a),  
O Manual do Professor da Etec Parque da Juventude tem o objetivo de oferecer 
informações essenciais para o trabalho do docente conforme as normas e políticas 
institucionais que norteiam os cursos desta Unidade Escolar.  Este Manual torna público 
e transparente os procedimentos essenciais à gestão adequada da sala de aula, 
informando o professor sobre a legislação institucional, procedimentos acadêmicos do 
aluno e do professor, entre outras informações relevantes.  
Este Manual também orienta quanto aos direitos e deveres do professor como 

integrante da comunidade acadêmica da Etec Parque da Juventude, na perspectiva da 

formação profissional e cidadã dos alunos e no bem estar coletivo. 

Desejamos Boas Vindas e um Ótimo Trabalho! 

Breve Histórico da  Etec Parque da Juventude 

Hoje, a Etec Parque da Juventude faz parte de uma instituição de educação tecnológica, 

Centro Paula Souza, que prioriza uma formação acadêmica para seus alunos, compatível 

com as exigências da sociedade atual, através de um ensino técnico qualificado e com 

um olhar atento às novas tecnologias e demandas do mercado de trabalho. Mantém 

uma estrutura moderna, para atender aos cursos  

 Ensino Técnico  Integrado  ao Médio em Administração 

 Ensino Técnico  Integrado ao Médio em  Informática para Internet 

 Ensino Técnico  Integrado ao Médio em Meio Ambiente 

 Ensino Técnico  Integrado  ao Médio em Marketing 

 Ensino Técnico  Integrado ao Médio em  Administração – Programa Vence 

 Técnico em Biblioteconomia - Modular 

 Técnico em Enfermagem- Modular  

 Técnico em Logística – Modular 

 Técnico em Marketing – Modular 

 Técnico em Museologia – Modular  

 Técnico em Administração – Modular- Extensão CEU Jaçanã 

 Técnico em Recursos Humanos -Modular- Extensão CEU Jaçanã 

 Técnico em Serviços Jurídicos -Modular- Extensão CEU Jaçanã 

 Telecurso Tec em Administração- EAD 

 Telecurso Tec em Comércio – EAD 

 Qualificação Profissional Para o Trabalho Agentes do Brincar 

 Formação Inicial Continuada de Práticas em Mídias Sociais. 
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Estrutura Administrativa 

 
Direção Geral 
 
 
Diretora de Serviço Administrativo 
 
Diretora de Serviço Acadêmico 
 
Assistente Técnico Administrativo 
 
Núcleo de Gestão Pedagógica 
 
Núcleo de Orientação Educacional 

Coordenadores  de Implantação 

 
Técnico em Administração – Modular- Extensão CEU Jaçanã 
Técnico em Serviços Jurídicos -Modular- Extensão CEU Jaçanã. 
 
Ensino Técnico Integrado ao Médio em Administração – Programa Vence 
 
 

Coordenadores de Cursos 

 
Ensino Técnico Integrado  ao Médio em 
Administração/Marketing/Informática 
para Internet/Meio Ambiente 
 
Técnico em Biblioteconomia – Modular 

 
Técnico em Enfermagem- Modular  
 
Técnico em Logística/Marketing – 
Modular 
 

Técnico em Museologia – Modular 
Técnico em Serviços 
Jurídicos/Administração-Modular- 
Extensão CEU Jaçanã. 
 

 
 
 
 
 
 

Responsáveis de Apoio Técnico, Pedagógico e Administrativo. 

Responsável por Laboratório 
 
Responsável pelo almoxarifado 
 
Responsável pela Associação de Pais e Mestres (APM) 
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NÚCLEO DE GESTÃO ACADÊMICA 

 
 

Sistema Acadêmico (NSA) 

O Sistema Acadêmico da Etec Parque da Juventude oferece aos docentes acesso a informações 
sobre turmas, alunos, menções, frequência e planos de trabalho docente. 
 
Por ser um documento oficial, cabe ao docente realizar o registro da frequência, aproveitamento 
discente, conteúdos desenvolvidos e instrumentos de avaliação que são utilizados em seu 
Componente Curricular. 
 
Ciente que, os alunos e responsáveis fazem o acompanhamento da vida escolar por meio do Sistema 
Acadêmico (NSA) é importante que os lançamentos sejam realizados diariamente. 
 
Ressaltamos que os conteúdos deverão ser preenchidos em conformidade com o Plano de Trabalho 
Docente da Habilitação Profissional correspondente. 
 
A Secretaria Acadêmica, sempre que necessário, envia comunicados via NSA, sendo de extrema 
importância a leitura e ciência dessas mensagens pelos docentes. 
 
Solicitamos que, os professores que não possuem senha e login compareçam à Secretaria 
Acadêmica para realização de cadastro. 
 

Documentos/Atestados Médicos 

Compete exclusivamente à Secretaria Acadêmica da Unidade Escolar receber documentos 
relacionados à vida escolar do discente.  
 

Matrícula Regular 

Somente poderão frequentar as aulas os alunos regularmente matriculados na Unidade de Ensino. 
Na eventualidade do nome do aluno não constar na lista de presença, solicitamos que o mesmo seja 
encaminhado à Secretaria Acadêmica.  

 

Cumprimento de Prazos 

Solicitamos aos docentes o cumprimento dos prazos relativos à documentos para os alunos em 
Condições Especiais de Estudo (Licença Domiciliar), Atividades ou Avaliações de Progressão Parcial, 
Atividades ou Avaliação de alunos com dispensa de aulas de Prática de Educação Física ou quaisquer 
outras solicitações que possam ser necessárias e requeiram prazos e metas.  
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NÚCLEO DE GESTÃO PEDAGÓGICA 

 

PLANO DE CURSO (PC), PLANO DE TRABALHO DOCENTE (PTD), PLANO ESCOLAR (PE) E 

PLANO PLURIANUAL DE GESTÃO (PPG)  

De acordo com o Artigo 13 da LDB, os docentes incumbir-se-ão de:  
I - participar da elaboração da proposta pedagógica do estabelecimento de ensino;  
II - elaborar e cumprir plano de trabalho, segundo a proposta pedagógica do estabelecimento de 
ensino. 
 

Plano de Curso  

Cada habilitação possui um Plano de Curso, que se trata de um documento contendo todas as 
especificações tais como: justificativas e objetivos, requisitos de acesso, perfil profissional de 
conclusão, proposta de carga horária, critérios de avaliação da aprendizagem, instalações e 
equipamentos, pessoal docente e técnico, certificados e diplomas, pareceres dos técnicos e 
especialistas, portarias e aprovação do curso, entre outros.  
 
No Centro Paula Souza, a equipe do Laboratório de Currículo é responsável na elaboração dos Planos 
de Cursos. São reunidos profissionais da área, docentes, especialistas, supervisão escolar para 
estudar o material produzido pela C.B.O. – Classificação Brasileira de Ocupações e para análise das 
necessidades do próprio mercado de trabalho, visando à construção de um currículo mais afinado 
com o mercado. 
 

Plano de Trabalho Docente  

É um documento elaborado pelo professor, em formulário próprio da instituição de ensino, com 
base no Plano de Curso da Habilitação e com o Projeto Político Pedagógico da escola. O Plano de 
Trabalho Docente tem como objetivo orientar e direcionar de maneira organizada e sistematizada, 
o trabalho a ser desenvolvido pelo professor, durante um período de tempo (semestral e ou anual), 
de forma a contribuir com o ensino e a aprendizagem dos alunos.  
 
Todo planejamento deve ter a oportunidade de ser revisto e reelaborado, de forma que resulte em 
um projeto diferente do anterior, visando atender melhor as diferentes dificuldades e 
potencialidades apresentadas pelos alunos, no decorrer do curso. O Plano de Trabalho Docente 
(PTD) deve conter as Competências, Habilidades e Bases Tecnológicas do Componente Curricular, 
os procedimentos didáticos, instrumentos de avaliação e a proposta de recuperação para alunos 
com baixo rendimento escolar, além de particularidades como: visitas, projetos, feiras, trabalhos 
interdisciplinares que devem ser incluídos para o aprimoramento das aulas.  
 
Os modelos dos Planos de Trabalho de Docente (PTDs) estarão disponíveis  no Site da Unidade de 
Ensino e deverão ser elaborados pelos professores em data prevista pela Direção. Este documento 
deverá ser submetido à Coordenação Pedagógica e Coordenação de  Curso no início de cada período 
letivo. Os Coordenadores verificarão e registrarão o alinhamento dos PTDs com o Plano de Curso e 
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caso o PTD necessite de adequações e ou correções, é de responsabilidade do professor realizá-lo 
de acordo com as orientações do Coordenador de Curso/ Coordenador Pedagógico. 

Plano Plurianual De Gestão, Plano Escolar e outros Planos  

Artigo 12 - O Plano Plurianual de Gestão apresentará a proposta de trabalho da Etec constituindo 
documento norteador da sua ação educacional, com vigência de cinco anos, devendo ser atualizado, 
complementado ou alterado, se necessário.  
Artigo 13 - O Plano Escolar será elaborado anualmente, incorporando-se ao Plano Plurianual de 
Gestão e deverá ser encaminhado à Unidade do Ensino Médio e Técnico até a segunda quinzena do 
mês de março de cada ano letivo.  
Artigo 14 - O Plano Plurianual de Gestão, o Plano Escolar, e os demais planos de trabalho serão 
elaborados conforme diretrizes próprias expedidas pela Unidade do Ensino Médio e Técnico do 
CEETEPS. 
De acordo com o disposto no Capítulo II, artigo 12 do Regimento Comum das Escolas Técnicas do 
CEETEPS, o Plano Plurianual de Gestão - PPG apresenta a proposta de trabalho da ETEC. Conta, como 
eixo norteador, com o Projeto Político Pedagógico – PPP, no qual são explicitados os valores, as 
crenças e os princípios pedagógicos da escola. A concepção coletiva dos projetos a serem 
desenvolvidos, parte necessariamente do PPP (Projeto Político Pedagógico), dos objetivos e metas 
estabelecidos por meio da análise dos contextos interno e externo, da reflexão sobre o instituído e 
da escola almejada pela comunidade. O Plano Plurianual de Gestão (PPG) tem uma vigência de cinco 
anos, com replanejamento, no mínimo, anual. A atualização anual, com inclusão de novos projetos, 
garante o horizonte permanente de cinco anos.  
Conforme o artigo 13 do mesmo Capítulo supracitado informa que “o Plano Escolar será elaborado 
anualmente, incorporando-se ao Plano Plurianual de Gestão.” No artigo 14, informa que o “Plano 
Plurianual de Gestão, o Plano Escolar e os planos de trabalho dos responsáveis pelos Núcleos e 
coordenadores de cursos / pedagógico e o plano de trabalho docente serão elaborados conforme 
diretrizes próprias expedidas pelo CEETEPS.”  
“O planejamento realizado de maneira participativa, em que todos os aspectos da Unidade Escolar 
sejam objeto de reflexão por parte do coletivo da escola, incluindo-se a comunidade e os alunos, 
permitirá explorar os limites, no sentido de reduzi-los, e as possibilidades estratégicas, no sentido 
de ampliá-las. Dessa reflexão terão origem os caminhos a serem trilhados, materializados nos 
diferentes projetos que compõem o Plano Escolar.” (RAMOS, Ivone M.L., 2007) 
 

O Calendário Escolar  

O Calendário Escolar é um documento elaborado pela equipe de gestão e homologado pela 
supervisão escolar antes do início do ano letivo.  
 

Avaliação 

 
Da Avaliação do Ensino e da Aprendizagem 
Artigo 66 - A avaliação no processo de ensino e aprendizagem tem por objetivos: 

I. diagnosticar competências prévias e adquiridas, as dificuldades e o rendimento dos alunos; 
II. orientar o aluno para superar as suas dificuldades de aprendizagem; 

III. subsidiar a reorganização do trabalho docente; 
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IV. subsidiar as decisões do Conselho de Classe para promoção, retenção ou reclassificação de 
alunos. 

Artigo 67 - A verificação do aproveitamento escolar do aluno compreenderá a avaliação do 
rendimento e a apuração da frequência, observadas as diretrizes estabelecidas pela legislação. 
Artigo 68 - A avaliação do rendimento em qualquer componente curricular: 

I. será sistemática, contínua e cumulativa, por meio de instrumentos diversificados, 
elaborados pelo professor, com o acompanhamento do Coordenador de Curso e 

II. deverá incidir sobre o desempenho do aluno nas diferentes situações de aprendizagem, 
considerados os objetivos propostos para cada uma delas. 

Parágrafo único - Os instrumentos de avaliação deverão priorizar a observação de aspectos qualitativos 
da aprendizagem, de forma a garantir sua preponderância sobre os quantitativos. 
Artigo 69 - As sínteses de avaliação do rendimento do aluno, parciais e finais, elaboradas pelo 
professor, serão expressas em menções correspondentes a conceitos, com as seguintes definições 
operacionais:  
 

Menção Conceito Definição 

MB Muito Bom 
O aluno obteve excelente desempenho no 
desenvolvimento das competências do componente 
curricular.  

B Bom 
O aluno obteve bom desempenho no desenvolvimento das 
competências do componente curricular. 

R Regular 
O aluno obteve desempenho regular no desenvolvimento 
das competências do componente curricular. 

I Insatisfatório 
O aluno obteve desempenho insatisfatório no 
desenvolvimento das competências do componente 
curricular. 

 
Ressaltamos que o professor deverá aplicar, no mínimo, dois instrumentos de avaliação 
diversificados para compor a menção bimestral. 
Informamos  que a atitude  é  um critério que deve ser utilizado em cada instrumento de avaliação. 
 
 

Procedimentos para Avaliações 

As requisições para cópias das avaliações deverão ser retiradas na sala da Associação de Pais 
e Mestres (APM) e levadas à sala da copiadora, situada no átrio da Unidade de Ensino, com 
antecedência mínima de 48h da aplicação do instrumento de avaliação. 

 
As avaliações deverão conter instruções para realização e cabeçalho padrão que serão 

encaminhados pelas Coordenações de Cursos. 
 
Solicitamos que as avaliações contenham no máximo 02 folhas e que as cópias solicitadas 

sejam retiradas pelo professor na sala da copiadora. 
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Ressaltamos ainda que, os trabalhos e atividades não serão xerocados pela Unidade Escolar 
e ficará a critério do professor encaminhar aos alunos por meio digital ou entregar na copiadora 
para que os alunos providenciem as cópias necessárias. 

 
Toda e qualquer avaliação realizada pelo professor deve ser obrigatoriamente devolvida aos 

alunos após as devidas correções e lançamento no Sistema Acadêmico (NSA). 
 

Procedimento de Recuperação 

Artigo 71 - Ao aluno de rendimento insatisfatório durante o semestre/ano letivo, serão oferecidos 
estudos de recuperação. 
§ 1º - Os estudos de recuperação constituir-se-ão de diagnóstico e reorientação da aprendizagem 
individualizada, com recursos e metodologias diferenciados. 
§ 2º - Os resultados obtidos pelo aluno nos estudos de recuperação integrarão as sínteses de 
aproveitamento do período letivo. 
A recuperação deverá ser lançada no Sistema Acadêmico da Unidade Escolar (NSA). 
 

Procedimentos para o primeiro dia letivo 

Na primeira aula do semestre/ano, o docente deverá fazer sua apresentação pessoal, assim como a 
do seu Componente Curricular, informando aos alunos as competências, habilidades e bases 
tecnológicas do mesmo. 
Esse também é o momento onde é importante discutir com os alunos as normas de convivência e 
ainda informá-los sobre os critérios de avaliação e recuperação contínua. 
 
Obs.: Lembre-se de registrar no Sistema Acadêmico (NSA) esses procedimentos. 
 

Sala de Orientação a alunos 

As orientações de quaisquer trabalhos, inclusive dos Trabalho de Conclusão de Curso deverão 
ocorrer na sala 311, que será disponibilizada para esse fim. 
 

Sala dos Professores 

A sala dos professores é um local de descanso e privacidade, portanto, não permita a entrada de 
alunos neste local. 
 

Horário de aulas 

O horário das aulas deverá ser respeitado pelo professor. 
 
Solicitamos que organizem as aulas de modo que, os horários de intervalo e almoço dos alunos 
sejam respeitados. 
 
A dispensa de alunos, em quaisquer situações, só será efetivada pela Direção e informada pelos 
Coordenadores de Curso.   
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Uso das dependências da Unidade Escolar 

Solicitamos aos professores que observem o horário de uso dos laboratórios e salas de aula da 
escola no mural localizado na Sala dos Professores. Não é permitido que o professor troque de sala 
sem autorização prévia da Coordenação. 
 
As atividades extra sala (alunos ETIMs) poderão ser realizadas ao final das aulas, encerrando-se 
impreterivelmente às 18h e deverão ocorrer apenas no átrio da Unidade Escolar. Solicitamos aos 
docentes que comuniquem com antecedência aos Coordenadores de Cursos para organização da 
Unidade Escolar. 
  
 
Por motivo de limitação de espaço, a Unidade Escolar não disponibiliza local para guardar trabalhos 
ou quaisquer materiais  para a execução dos mesmos.  Portanto, os alunos devem ser orientados a 
guardar tudo em suas casas. 
 

Solicitação de Instalações ou Equipamentos  

Qualquer instalação ou equipamento a ser utilizado em aula, deverá ser solicitado ao Coordenador 
de Curso. 
 
Não é permitida a retirada de equipamentos (computador, datashow, cabos, caixas de som, 
cadeiras, mesas, ventilador ou quaisquer outros equipamentos/mobiliários) sem autorização da 
Diretoria de Serviço. 
 
Solicitamos ainda que, os trabalhos dos alunos só sejam afixados em locais autorizados pelas 
Coordenações de Cursos. 
Não será permitida a colocação de trabalhos nos elevadores, escadas de emergência, paredes dos 
corredores, extintores de incêndio e quadros destinados ao uso do Núcleo Administrativo da 
Unidade. 
 

Manutenção das salas e Equipamentos 

As salas de aula são de uso rotineiro e devem ser mantidas organizadas. É importante que ao 
término de cada aula, o quadro branco seja apagado e os equipamentos desligados para contenção 
de energia. 
 
Os alunos devem ser estimulados a manter o ambiente limpo e organizado, não sendo permitido o 
consumo de alimentos e bebidas dentro da sala de aula. 
Solicitamos que quaisquer irregularidades sejam comunicadas à Diretoria de Serviço. 
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Laboratórios  

É obrigatório o uso de Equipamento de Proteção Individual (EPI).  
 
Vale ressaltar que, não é permitido nesse ambiente: fumar, comer, beber, remanejar equipamentos 
sem autorização expressa do professor, utilizar softwares não fornecidos pelo Coordenador de 
Laboratório.  
 
Pedimos que informe qualquer irregularidade encontrada. 
 

Visita Técnica 

A realização de visita técnica deve ser planejada com pelo menos 30 dias de antecedência. A 
solicitação deverá ser encaminhada à Coordenação de Curso por e-mail, que deverá tomar ciência 
e encaminhar para anuência da Coordenação Pedagógica. 
Os docentes serão responsáveis pelos procedimentos necessários para as visitas técnicas, tais como, 
contato com empresas, contratação de transporte, recolhimento do dinheiro para os devidos 
acertos financeiros e prestação de contas às Coordenações de Cursos. 
 
Para as saídas técnicas, todos os alunos menores de idade precisam de autorização, por escrito, dos 
responsáveis legais. A autorização será fornecida pelas Coordenações de Cursos. 
 
Todos os alunos dos Cursos Integrados (ETIM’s) quando em Visita Técnica, deverão sair e retornar à 
Unidade Escolar acompanhados pelos professores. 
 

Material de Apoio Pedagógico 

Os pedidos de materiais de apoio pedagógico deverão ser solicitados à Coordenação de Curso,  que 
tomará providências cabíveis. 
 
A aquisição de materiais de apoio pedagógico está condicionada à disponibilidade orçamentária e 
financeira, sendo assim, recomendamos que os pedidos sejam feitos ao final de cada semestre/ano 
letivo.  
 

Atrasos / Faltas 

Solicitamos que todo atraso ou falta sejam comunicados  às Coordenações de Cursos. 

Ausência para Capacitação 

O docente que tiver sua capacitação aprovada pela Coordenação de Curso deverá entregar o Plano 
de Atividade para ser aplicada pela Coordenação  com antecedência mínima de 03 dias  não tendo  
qualquer prejuízo na vida funcional.  
Solicitem o modelo “Plano de Atividade” aos Coordenadores de Curso. 

Reposição de Aulas 

O professor deve manifestar o interesse em repor suas aulas, no primeiro dia subsequente à sua 
ausência junto às Coordenações  de Cursos,  por meio de formulário próprio. 
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A reposição deverá ser realizada o mais brevemente possível a fim de não comprometer o 
calendário escolar e o aproveitamento das aulas pelo discente. 
 


