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I. APRESENTAÇÃO
A elaboração e execução desta Proposta Pedagógica visa atender às determinações
emanadas pelo artigo 12 da Lei Federal n.º 9394, de 20/12/96, pela Resolução RE –
40/00, de 22/12/00, pela diretriz nº 16 da Portaria DR nº 710/99, pela Proposta
Educacional do SENAI-SP (DITEC 001 - v.1) e pelo Regimento Comum das Unidades
Escolares SENAI, sendo fruto de discussões e avaliações nos diversos níveis
funcionais.
A Proposta Pedagógica é essencial para a concretização, com criatividade e
responsabilidade, da autonomia desta Escola de Formação Profissional, que
observando as demais políticas e diretrizes institucionais define aqui o seu projeto
pedagógico, tendo em vista as necessidades locais e regionais, bem como a sua
vocação e capacidade de atendê-las.
A Proposta Pedagógica tem como objetivo estabelecer os propósitos, as diretrizes, os
princípios e valores norteadores das ações educacionais do projeto educativo da
Escola e que influem nas relações entre os diversos atores do processo educacional,
respeitadas as normas comuns do sistema.

Esta Proposta Pedagógica, portanto, constitui o compromisso educacional desta
Escola de Formação Profissional em relação aos alunos, à indústria, às famílias e à
comunidade, refletindo o modelo de ensino adotado e a qualidade de formação
almejada.
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II. A PROPOSTA PEDAGÓGICA
A Proposta Pedagógica é a identidade da escola e 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.
“A proposta pedagógica 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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III. MISSÃO DO SISTEMA SENAI
Promover a educação profissional e tecnológica, a inovação e a transferência de
tecnologias industriais, contribuindo para elevar a competitividade da indústria
brasileira.
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IV. SISTEMA DE GESTÃO E POLÍTICAS DE GESTÃO DO SENAI-SP
O SENAI-SP, na busca contínua para consolidar-se como líder nacional em educação
profissional e tecnológica e ser reconhecido como indutor da inovação e da
transferência de tecnologias para a indústria brasileira, definiu políticas de gestão para
os sistemas relacionados à qualidade, à inovação de seus serviços e à preservação
do meio ambiente.
a) Políticas de Gestão do SENAI-SP
A política de gestão do SENAI-SP, definida pelo Departamento Regional de São Paulo
está alinhada com a sua missão e valores. Ela contribui para a melhoria do
desempenho da organização e está amplamente disseminada em todos os seus
níveis, conforme texto a seguir.
Política de Gestão para Qualidade, Segurança e Meio Ambiente
O SENAI-SP, no cumprimento da sua missão, promove o contínuo aprimoramento dos
serviços educacionais e produtos tecnológicos, direcionando esforços para:


Atendimento à legislação aplicável aos seus processos e serviços;



A manutenção de ambientes de trabalho adequados e seguros;



A preservação do meio ambiente por meio da preservação à poluição e do uso
consciente de recursos;



O fortalecimento da relação com os clientes e partes interessadas.

Políticas de Gestão para Pesquisa, Desenvolvimento e Inovação


Desenvolvimento dos serviços técnicos e tecnológicos;



Produção de soluções técnicas e inovações para o mercado;



Atuação em rede e busca sistemática de referenciais externos;



Reconhecimento da inovação como um ativo valioso da organização;



Promoção de linguagem comum de inovação na instituição.
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V. RECURSOS INSTITUCIONAIS, TECNOLÓGICOS, HUMANOS E FÍSICOS
Para que a Escola possa desenvolver seus cursos com qualidade e bem estar aos
alunos, a estrutura abaixo oferece condições plenas como segue:
Equipe Escolar, Equipe do Núcleo de Prevenção de Acidentes e Apoio à Defesa Civil,
AAPM, Comitê da Qualidade, suporte educacional para o processo Ensino
Aprendizagem.

a) Recursos Tecnológicos


Laboratório de Pneumática e



Oficina de Comandos Elétricos

Hidráulica



Oficina de Eletricidade



Laboratório de Informática



Oficina de Manutenção



Laboratório de CAD/CAM



Oficina



Laboratório de Controladores

de

Mecânica

de

Usinagem

Lógicos Programáveis - CLP



Oficina de Soldagem



Laboratório de Metrologia



Oficina de Plásticos



Laboratório



Oficina de Empilhadeira

Analógica e Potência



Sala de Aula 01, 02, 03, 04



Laboratório de Eletrônica Digital



Sala de Tecnologia 01, 02 e 03



Laboratório de Manutenção



Sala de Desenho



Laboratório



Biblioteca

de

de

Eletrônica

Automação

Predial

Obs: Todos os laboratórios e oficinas são dotados de equipamentos, máquinas e
instrumentos novos e atualizados.
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b) Recursos Humanos


Equipe administrativa: Diretor, Gerente Administrativo e Financeiro e
Assistentes Administrativos;



Equipe técnico-pedagógica: Coordenador de Atividades Pedagógicas CAI-CT,
Coordenador de Atividades Pedagógicas-FIC, Orientador de Práticas
Profissionais, Instrutor de Formação Profissional, Professor, Bibliotecário, e
Analista de Qualidade de Vida;



Equipe de assistência às empresas: Coordenador de Relacionamento com a
Indústria e Assistente de Apoio Técnico;



Equipe de manutenção: Supervisor, Oficial de Manutenção e Auxiliar de
Manutenção.

A Escola conta ainda com serviços terceirizados de atendimento ao público, portaria,
vigilância, limpeza, reprografia.

c) Recursos Físicos


Área

administrativa:

Secretaria,

Recepção,

salas

de

Coordenadores

(Relacionamento com a Indústria, Atividades Pedagógicas e Atividades
Técnicas), sala do Orientador de Prática Profissional, da Analista de Qualidade
de Vida e do Diretor;


Biblioteca;



Área de convivência de alunos;



Auditório;



Almoxarifado;



Salas de aula para uso geral;



Oficinas;



Sala



Zeladoria;

preparação de aulas;



Pátio Empilhadeira;

Cantina;



AAPM.



dos

docentes

e

de
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VI. CONTEXTO HISTÓRICO E A RAZÃO DE CRIAÇÃO DA ESCOLA

O Centro de Treinamento - Valinhos foi criado através de Convênio firmado entre o
Departamento Regional do SENAI-SP, através do seu Diretor Prof. Paulo Ernesto
Tolle e a Prefeitura Municipal, na gestão do Dr. Arildo Antunes dos Santos.
Fruto da iniciativa privada e do poder público municipal, o Centro de Treinamento
SENAI – Valinhos materializou antigo desejo dos empresários e da comunidade
valinhense em sediar uma Escola SENAI, com o intuito de formar profissionais para
as indústrias de Valinhos em ocupações da metalmecânica, da eletricidade e da
construção civil.
O Centro de Treinamento SENAI – Valinhos iniciou atividades em 1º de agosto de
1976 e foi inaugurado oficialmente em 15 de outubro do mesmo ano, e está instalado
em prédio da municipalidade, à Rua Americana, 498, no Bairro São Cristóvão.
O 1º Diretor da unidade foi o Prof. Ophir Correa de Toledo. Em 11 de abril de 1977
assumiu a Direção da Escola o Prof. João Loureiro, também Diretor da Escola SENAI
"Roberto Mange" de Campinas. Em 20 de outubro de 1986 a Escola passou a ser
dirigida pelo Prof. Clodoaldo Rodrigues Camargo. Novamente em 18 de maio de 1992
reassumiu o SENAI local o Prof. João Loureiro.
A nova Escola SENAI de Valinhos foi criada para suprir a demanda da região a partir
de 04/01/2016, bem como ampliar recursos físicos e de oferta para a comunidade e a
indústria, até então oferecidos pelo Centro de Treinamento SENAI – Valinhos.
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VII. EVOLUÇÃO E PRESENÇA DA ESCOLA NA INDÚSTRIA E COMUNIDADE

Em 01 de junho de 1999 assumiu a Direção o Prof. Luiz Carlos Allegretti, no momento
em que a unidade ganhava autonomia, passando a ser independente na rede,
desvinculando-se definitivamente do SENAI de Campinas. Com novo status e mais
arrojada, o CT amplia sua jurisdição com a incorporação do município de Vinhedo, até
então, atendido pelo SENAI de Jundiaí.
Em 30 de julho do mesmo ano, resgatando os ideais de Roberto Mange, implantou o
Curso de Aprendizagem Industrial nas ocupações "Mecânico de Usinagem em
Máquinas Convencionais" e "Eletricista", numa concepção mais moderna de ensino
profissional que privilegia o "aprender a aprender", em substituição à metodologia de
Ensino Individualizado.
Em complemento aos cursos regulares ministrados na unidade, o Centro de
Treinamento passou a oferecer Cursos de Formação Inicial e Continuada, destinados
a atender empresas e a comunidade, em diversas áreas técnicas.
Esses cursos podem ocorrer nos ambientes de ensino da escola (FIC-Escola) ou na
própria empresa ou entidade solicitante (FIC-Empresa/Entidade), ou ainda, ser
oferecidos na forma de celebração de convênios com prefeituras e entidades para o
desenvolvimento do Programa de Iniciação Profissional do Menor (PIPM), Programa
Comunitário de Formação Profissional (PCFP) e Escola de Vida e Trabalho (EVT).
Em atendimento às diretrizes emanadas do Departamento Regional de São Paulo, o
Centro de Treinamento SENAI – Valinhos iniciou em 06/01/2003 a implantação do
Sistema de Gestão da Qualidade, adotando como referência para sua certificação a
Norma ISO 9001/2000, obtida em 20/10/2003.
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Em outubro de 2006, o Presidente da Fiesp, Dr. Paulo Skaf, anunciou investimentos
de 2,2 milhões de reais em equipamentos para atualização tecnológica dos ambientes
de ensino da metalmecânica e eletroeletrônica com a finalidade de ampliar a oferta e
diversificar os produtos.
Em dezembro de 2007, a Câmara Municipal de Valinhos aprovou a Lei Municipal nº
4232 destinando a área ocupada pelo SESI-404 para abrigar as novas instalações do
SENAI de Valinhos. Os investimentos em obras e equipamentos foram reavaliados
diante da nova realidade e estimados na ocasião em 8 milhões de reais.
Em março de 2009, o SENAI – SP reverteu à Prefeitura Municipal a doação do prédio
ocupado pelo SESI – 404, face à magnitude do novo projeto educacional para
Valinhos.
Em solenidade ocorrida na Federação das Indústrias do Estado de São Paulo em 27
de maio de 2010, o Presidente da FIESP e do Conselho Regional do SENAI-SP, Dr.
Paulo Skaf, recebeu do Prefeito do Município de Valinhos, Dr. Marcos José da Silva,
doação de uma área aproximada de 12 mil m² localizada no bairro Santo Antonio, para
a construção da nova unidade SENAI no município de cerca de 8 mil m² com
investimentos de 40 milhões de reais destinados às obras e equipamentos.
O projeto educacional elaborado pela DITEC/GTI na ocasião em conjunto com esta
unidade contemplava as principais vocações industriais de Valinhos e Vinhedo,
explicitadas na matriz de cursos aprovada pela DITEC/GR2.
Em setembro de 2010 o projeto padrão para a nova unidade SENAI em Valinhos foi
aprovado pelo Conselho Regional do SENAI-SP.
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Em outubro de 2010 a Prefeitura Municipal autorizou a revitalização do galpão escolar
mediante a substituição das telhas deterioradas pelo tempo por placas metálicas,
antiga reivindicação da unidade.
Em março de 2011 o CT implantou um novo Curso de Aprendizagem Industrial,
ocupação Auxiliar Administrativo, destinado à Empresa Brasileira de Correios e
Telégrafos - EBCT, programa com duração de 1600 horas no sistema Dual.
Em agosto de 2011 o CT recebeu, entre outros investimentos, uma Empilhadeira da
marca Toyota, com vistas à oferta do curso de Operador de Empilhadeira nas
instalações da escola.
Em outubro de 2011 a Prefeitura Municipal autorizou a recuperação do telhado, em
decorrência dos sérios problemas com alagamento.
Ainda em outubro a unidade recebeu investimentos da ordem de R$ 256.000,00 com
a incorporação de 3 fresadoras da marca Kone na oficina mecânica.
Em janeiro de 2012 autorizou a concretagem do espaço destinado às atividades
práticas do curso de Operador de Empilhadeira.
Em agosto de 2012 o CT firmou parceria com o CE SESI-299 e a Prefeitura do
Município de Valinhos para uso das instalações como unidade remota para fins de
oferta de vagas no âmbito do Pronatec – Programa Nacional de Acesso ao Ensino
Técnico.
Em setembro de 2012 o Presidente do Conselho Regional do SENAI-SP, Dr. Paulo
Skaf, visitou o terreno doado pela Prefeitura do Município de Valinhos para as futuras
instalações do SENAI.
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Em outubro de 2012 o SENAI-SP deu início ao processo licitatório para construção da
nova unidade escolar com previsão de início no mês de dezembro.
Em 6 de dezembro de 2012 a Construtora Fênix Ltda. deu início às obras da nova
unidade SENAI, CFP- 5.64.
Em julho de 2013 o CT ampliou a oferta do CAI com a implantação de uma turma de
15 alunos da ocupação Mecânico de Usinagem em Máquinas Convencionais.
Em agosto de 2013 foram incorporados novos armários na oficina de eletricidade e
nos laboratórios de eletrotécnica e de hidráulica/pneumática.
Em outubro de 2013 o CT elaborou em parceria com o CFP- 1.14 o Projeto Especial
– CAI para atendimento à demanda apresentada pela empresa Log & Print Gráfica e
Logística S/A de qualificação de 22 aprendizes na ocupação Auxiliar de Produção
Gráfica para início em janeiro de 2014.
Em novembro de 2013 foi renovada a parceria com a Prefeitura Municipal para uso
das instalações do CE- SESI 299 como unidade remota no âmbito do PRONATEC.
Em novembro de 2014 foi cancelado o convênio com a Casa de Caridade Irmã Vera
Cruz para realização de cursos no âmbito do Programa Comunitário de Formação
Profissional – PCFP.
Em dezembro de 2014 foi novamente renovada a parceria com a Prefeitura Municipal
para uso das instalações do CE-SESI 299 como unidade remota no âmbito do
PRONATEC.
A partir de 1º de junho de 2015 o Centro de Treinamento SENAI – Valinhos passou a
ser denominado Escola SENAI de Valinhos, conforme Comunicado CO – 18/15 da
Diretoria Regional do SENAI-SP.
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Em agosto foi entregue pela Comercial e Construtora Fênix Ltda., o novo prédio da
Escola SENAI de Valinhos.
Em 25 de setembro o Presidente Paulo Skaf aprovou o projeto de investimento para
a nova unidade escolar da ordem de R$ 5.840.316,60 e iniciados os processos de
compra. Além do valor preposto, foram autorizadas transferências de bens de outras
unidades escolares para compensar a redução do montante inicial de investimentos.
A nova unidade iniciou as atividades em 4 de janeiro de 2016 dando continuidade às
turmas do Curso Aprendizagem Industrial Mecânico de Usinagem em Máquinas
Convencionais, Eletricista e Auxiliar Administrativo, ambos de 800 horas, iniciadas na
unidade antiga, e de Formação Inicial e Continuada planejados para o 1º semestre.
E julho de 2016, tiveram início os novos Cursos de Aprendizagem Industrial, Mecânico
de Usinagem e Eletricista de Manutenção Eletroeletrônica, ambos com 1600 horas,
além de nova turma de Auxiliar Administrativo de 800 horas para a EBCT, sendo
ampliada a oferta de cursos de FIC nas novas áreas tecnológicas implantadas
(eletroeletrônica, plástico e manutenção), além das tradicionais (mecânica, tecnologia
da informação e logística).
A unidade passou a ofertar a partir de janeiro de 2017 o Curso Técnico em
Eletroeletrônica com 32 alunos no período da tarde destinado prioritariamente aos
candidatos do SESI (Projeto Articulado) e o Curso Técnico em Eletromecânica com
32 alunos no período noturno destinado a candidatos da comunidade.
Em 10 de maio de 2018 a Escola foi inaugurada e, manteve o nome Escola SENAI de
Valinhos.
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A unidade ampliará a oferta regular e flexível em 2019, com destaque para as bolsas
de estudo de qualificação profissional e para os novos cursos, o Curso Técnico em
Mecânica e Fabricação Mecânica com 1500 horas, a partir do 2º semestre.

Distribuição dos cursos CAI/CT
Ano 2018:
Ocupação

N. º de Alunos
32 – manhã

Mecânico de Usinagem
Turmas iniciadas em julho 2018
Eletricista de Manutenção Eletroeletrônica

32 – manhã

Turmas iniciadas em julho 2018

32 – tarde

Mecânico de Manutenção

32 – tarde 1A

Turmas iniciadas em julho 2018

32 – tarde 2A

Total
32 alunos

64 alunos

64 alunos

Técnico em Eletroeletrônica – articulado SESI/SENAI-SP
Turma iniciada em janeiro 2017

29 - tarde

29 alunos

29 - noite

29 alunos

Técnico em Eletromecânica
Turma iniciada em janeiro 2017
Total – Dez/18

218 alunos

Considerando a importância da Região Metropolitana de Campinas e da
representatividade industrial dos municípios atendidos, a Escola SENAI de Valinhos
tem como proposta uma constante evolução nesse sentido.
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a) Diretores do Centro de Treinamento SENAI de Valinhos
- Ophir Corrêa de Toledo............................................ de 01/08/76 a 10/04/77
- João Loureiro ........................................................... de 11/04/77 a 19/10/86
- Clodoaldo Rodrigues de Camargo ........................... de 20/10/86 a 17/05/92
- João Loureiro ........................................................... de 18/05/92 a 31/05/99
- Luiz Carlos Allegretti ................................................ de 01/06/99 a 01/12/18

b) Características da Comunidade Atendida
Valinhos
O município de Valinhos tem 118.947 habitantes, segundo o último censo.
Existem cerca de 3.417 estabelecimentos nos diversos segmentos econômicos que
absorvem 44.223 trabalhadores. Há 546 indústrias predominantemente de pequeno e
médio porte (15,9%) e 158 do ramo da construção civil (4,6%) que absorvem,
respectivamente, 11.969 e 1.245 trabalhadores.
O PIB da indústria em 2013 foi da ordem de 1.443,46 milhões de reais que
corresponde a 29,03% do PIB total da ordem de 4.970,63 milhões de reais.
As principais atividades econômicas são Alimentos (3.116 trabalhadores) Veículos
Automotores (1.593 trabalhadores), Celulose e Papel (1.166 trabalhadores), Borracha
e Plástico (1.140 trabalhadores), Fabricação de Máquinas e Equipamentos (1024
trabalhadores), Produtos Químicos (998 trabalhadores), Celulose e Papel (996
trabalhadores) e Produtos de Metal (835 trabalhadores)
Fontes: RAIS – 2015
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Vinhedo
O município de Vinhedo tem 72.287 habitantes, segundo o último censo.
O PIB da indústria em 2013 segundo o SEADE foi da ordem de 2.234,26 milhões de
reais que corresponde a 31,3% do PIB total da ordem de 7.137,26 milhões de reais.
Existem 2.147 estabelecimentos nos diversos segmentos econômicos que absorvem
36.210 trabalhadores. Os maiores geradores de emprego são a indústria de
transformação (294 estabelecimentos) e os Serviços e Administração Pública.
Nas atividades contribuintes do SENAI foram registrados 16.998 vínculos
empregatícios formais correspondendo a 46,9% dos empregos do município.
Observa-se a presença significativa de empresas de pequeno e médio porte nas
atividades de Alimentos (2.431 trabalhadores), Fabricação de Produtos Minerais NãoMetálicos (1.726 trabalhadores), Veículos Automotores (1.560 trabalhadores),
Borracha e Plástico (1.552 trabalhadores), Produtos Químicos (1.503 trabalhadores),
Fabricação de Máquinas e Equipamentos (1.136 trabalhadores), Celulose e Papel
(1.003 trabalhadores), Produtos de Metal (780 trabalhadores) e Impressão e
Reprodução (584 trabalhadores).
Fonte RAIS - 2015
No ranking paulista de empregos industriais Valinhos ocupa o 45º lugar e Vinhedo o
31º lugar.
Já no ranking paulista de estabelecimentos industriais, Valinhos ocupa o 31º lugar,
enquanto Vinhedo aparece na 79ª posição.
Fonte RAIS – 2015
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VIII. LEGISLAÇÃO, AS NORMAS, AS POLÍTICAS E AS DIRETRIZES PÚBLICAS E
INSTITUCIONAIS
O Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial – SENAI foi criado pelo Decreto-Lei
Federal n.º 4.048, de 22/01/42, e é entidade jurídica de direito privado, organizada e
dirigida pela Confederação Nacional da Indústria (artigo 2º do Decreto-Lei Federal n.º
9.576, de 12/08/46, e artigo 3º do Regimento aprovado pelo Decreto Federal n.º 494,
de 10/01/62).
A Escola SENAI de Valinhos é mantida e supervisionada pelo Departamento Regional
de São Paulo, órgão central de administração, com jurisdição na base territorial do
Estado.
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IX. GESTÃO GLOBAL DA ESCOLA

Como unidade escolar mantida e supervisionada pelo Departamento Regional do
SENAI de São Paulo, a Escola SENAI de Valinhos incorpora a mesma missão
institucional.
Nessa mesma linha de conduta, a educação profissional deve ser 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;



Respeito e tolerância às etnias e diferenças culturais;



Garantia do padrão de qualidade;



Valorização da experiência extraescolar;



Vinculação entre educação escolar, o trabalho e as práticas sociais;



Valorização do profissional da educação.

Baseado nos princípios apresentados a educação profissional visa primordialmente a:


Permitir a jovens e adultos a aquisição de condições de acesso ao trabalho;



Estruturar uma oferta de formação diversificada e de qualidade, capaz de
responder eficazmente às necessidades das empresas e de pessoas que
buscam a inserção no mercado de trabalho, aperfeiçoamento ou a
especialização em suas funções, e a reconversão e requalificação
profissionais;



Possibilitar, mediante exames, o aproveitamento de competências já
adquiridas, tanto em sistemas formais de ensino quanto no trabalho;



Formar cidadão produtivo, que possa contribuir para a melhoria da qualidade
de vida da população brasileira.
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Visando alcançar os seus objetivos, a Escola SENAI de Valinhos manterá, além de
seus cursos regulares, serviços de assistência técnica e tecnológica, de capacitação
e disseminação de informação técnica e tecnológica.
A Escola SENAI de Valinhos reconhece e defende que a educação profissional não
pode ficar restrita a cursos presenciais regulares e que devem ser incentivadas e
oferecidas outras formas: cursos especiais, cursos à distância, certificação de
conhecimentos adquiridos no trabalho e outros.
Principalmente, mas não exclusivamente nos cursos presenciais regulares, a Escola
SENAI de Valinhos promoverá o planejamento integrado em várias áreas, tanto nos
conteúdos técnicos quanto nos voltados para a ética, cidadania e preservação
ambiental, através de reuniões entre docentes e integrantes das instituições
auxiliares, coordenados pela Equipe Escolar.
As parcerias firmadas pelo SENAI-SP com órgãos como o SEBRAE, entre outros,
poderão ser fontes alternativas de receita, favorecendo a implantação de programas
de treinamento e/ou assessorias sem ônus para os clientes.
A Escola SENAI de Valinhos busca alcançar alguns objetivos de caráter geral e
estratégico, que são:
a) Adequar cursos, treinamentos e prestação de serviços às novas


Exigências do SENAI e do mercado;



Manter a oferta dos Cursos de Aprendizagem Industrial nas ocupações
Mecânico de Usinagem e Eletricista de Manutenção Eletroeletrônica e,
Mecânico de Manutenção todos de 1600h, como formadores de jovens com
perfis profissionais exigidos pelo mercado de trabalho regional;
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Manter na oferta dos Cursos Técnicos de Eletroeletrônica (articulado com o
SESI) e Eletromecânica, ambos de 1500h, na Nova Unidade SENAI;



Ampliação na oferta com os Cursos Técnico de Mecânica e Técnico em
Fabricação Mecânica, com 1500h, com previsão de início em julho de 2019;



Intensificar a oferta no 1º semestre de 2019 de programas de Formação Inicial
e Continuada (FIC-Escola), com oferta segundo os Planos de Curso que
compõem os diversos Itinerários Formativos das novas áreas tecnológicas
(Eletroeletrônica, Manutenção) nas modalidades Iniciação, Qualificação,
Aperfeiçoamento e Especialização Profissional, com foco nas vocações
regionais;



Desenvolver programas de treinamento (FIC-Empresa) para atender as
necessidades específicas das empresas do município sede e de Vinhedo,
segundo os Planos de Curso que compõem os Itinerários Formativos das áreas
tecnológicas nas modalidades: Iniciação, Qualificação, e Aperfeiçoamento e
Especialização Profissional.

b) Acompanhar o equilíbrio financeiro do CFP, conforme parâmetros
estabelecidos nas diretrizes orçamentárias da DITEC/ASPLAN para cada ano


Consolidar o aumento de turmas em Formação Inicial Continuada, com a oferta
alicerçada em Itinerários Formativos e margens de contribuição positivas;



Acompanhar o pagamento dos cursos de Formação Inicial Continuada,
promovendo negociações para controle e redução de inadimplência.

c) Buscar a melhoria nos processos de gestão


Otimizar as boas práticas de gestão disseminadas na unidade, com a
interrupção da certificação do SENAI-SP nas Normas ISO 9001 e 14001;



Promover reuniões periódicas para consolidação do entendimento das ações
de melhoria do Sistema de Gestão da Qualidade e Meio Ambiente;
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Capacitar continuamente docentes do quadro e terceirizados para o exercício
das práticas pedagógicas preconizadas pelo SENAI-SP no âmbito da gestão
da qualidade de acordo com os conteúdos existentes no Plano de Ensino;



Manter a documentação legal necessária e adequar processos relativos ao
Meio Ambiente;



Permitir a avaliação da aderência da unidade às práticas de gestão e a
verificação dos dados históricos já existentes, provenientes de auditorias
anteriores e das auditorias oficiais do SENAI, através de um sistema
automático desenvolvido Administração Central.

d) Promover ações comunitárias de Inclusão Social


Manter o desenvolvimento de programas comunitários de Educação
Profissional, com foco na indústria.
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X. GESTÃO EDUCACIONAL DA ESCOLA PERANTE O SISTEMA DE EDUCAÇÃO
PROFISSIONAL DO SENAI-SP

Anualmente, por ocasião do desenvolvimento do Plano Escolar, são fixadas pela
Equipe Escolar metas a serem alcançadas no exercício, de acordo com o conjunto
das nove dimensões do Sistema de Gestão como segue: Educação Profissional,
Inovação e Tecnologia na Educação, Produtos Tecnológicos, Desenvolvimento
Sustentável, Recursos Humanos, Saúde e Segurança, Infraestrutura, Financeiro e
Produção e Melhoria Contínua de Processos e Atendimento aos Requisitos Legais.
Conciliação das necessidades de educação profissional à vocação e à
capacidade instalada na escola
A Escola busca conciliar as necessidades da Educação Profissional à vocação da
região e à sua capacidade instalada, desenvolvendo as seguintes linhas de serviços
educacionais:


Aprendizagem - Curso de Aprendizagem Industrial nas áreas Mecânica,
Eletroeletrônica e Administrativa

Caracteriza-se

como

formação

técnico-profissional

metódica,

destinada,

preferencialmente, a jovens entre 14 e 24 anos, que tenham concluído o ensino
fundamental e que buscam capacitação para o primeiro emprego. Facilita a inserção
profissional e serve de base para a continuidade dos estudos em diferentes cursos de
educação profissional.
Regulada por dispositivos da legislação trabalhista, confere certificado de qualificação
profissional e pode ser desenvolvida em diversos locais, com organização específica
para cada caso.
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A Escola SENAI de Valinhos oferece esta modalidade no período diurno,
preferencialmente para alunos com idade entre 14 e 18 anos e para alunos indicados
por empresas contribuintes e, com idade entre 14 e 24 anos para a comunidade,
enquadrados nas leis pertinentes, atualizadas pela Lei Federal 10.097, de 19/12/2000
e Decreto Lei 5.598, de1º/12/05.
São oferecidas as qualificações de Mecânico de Usinagem Mecânico de Manutenção
e Eletricista de Manutenção Eletroeletrônica, são cursos com 1600 horas de duração,
divididos em 4 semestres de 400 horas.
Alguns Planos de Curso foram alterados na questão da idade de acesso, será
respeitada as informações existentes no referido Plano.


Nível Técnico - Curso Técnico nas áreas da Metalmecânica e
Eletroeletrônica

Caracteriza-se por ter organização curricular própria e regulamentada, modularizada,
para indivíduos que tenham concluído ou estejam concluindo o Ensino Médio.
Ao conjunto organizado dos módulos dá-se o nome de Itinerários de Formação e ao
final do cumprimento desses itinerários o concluinte recebe o Diploma de Técnico
na habilitação cursada, condicionada à conclusão do ensino médio.
Manter a oferta dos Cursos Técnicos em Eletroeletrônica (articulado com o SESI) e
Eletromecânica, ambos de 1500h, iniciados em janeiro de 2017 já na nova unidade
escolar e a partir de julho de 2019 a inclusão do Curso Técnico em Mecânica (manhã)
e Curso Técnico Fabricação Mecânica (noturno).
O tempo de permanência do aluno na escola é de 4 horas, havendo turmas nos períodos
da manhã, tarde e noite. O curso é gratuito para os alunos no âmbito da gratuidade
regimental.
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Cursos de Formação Inicial e Continuada para a Comunidade;

Modalidade para atender de forma mais flexibilizada a comunidade e o trabalhador,
em programas de iniciação, qualificação, aperfeiçoamento e especialização
profissional.
Os requisitos são variados e estão relacionados ao perfil profissional segundo os
Planos de Curso que integram os itinerários formativos das diversas áreas técnicas.
São desenvolvidos nos períodos: manhã, tarde, vespertino e noturno.
A partir de 2016 a unidade passou a ofertar cursos nas novas áreas tecnológicas
(eletroeletrônica, plástico e manutenção), além da intensificação da oferta nas áreas
tradicionais (metalmecânica, manutenção, automação industrial, tecnologia da
informação e logística).


Cursos de Formação Inicial e Continuada para empresas, oferecendo
qualificação, especialização e aperfeiçoamento aos profissionais das
empresas;

Ocorre em qualquer nível da educação profissional, caracterizando-se como um
programa pontual, visando a atender necessidades específicas das empresas ou da
comunidade, nesta modalidade, a área de relacionamento com as indústrias
desenvolve programações de conteúdo e carga horária específicos, na escola ou nas
instalações das empresas, podendo fazer uso das Escolas Móveis.
A unidade escolar também poderá atender demandas que não disponha de recursos
técnicos e humanos específicos, recorrendo às unidades de referência da rede
SENAI-SP.
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Cursos de Formação Inicial e Continuada para entidades conveniadas na
forma de PCFP – Programa Comunitário de Formação Profissional.

Atendimento voltado a alunos a partir de 14 anos, através de cursos de educação
profissional não-formal e duração variável em qualquer nível de educação profissional,
em parceria com organismos do governo, prefeituras, empresas, instituições
filantrópicas e organizações não-governamentais.
A Escola SENAI de Valinhos mantém convênio no âmbito do Programa Comunitário
de Formação Profissional (PCFP) com a Prefeitura do Município de Valinhos para o
desenvolvimento de programas comunitários destinados a candidatos a partir de 16
anos, realizados em local próprio denominado Canteiro Escola, espaço situado em
galpão anexo ao antigo prédio da Escola SENAI de Valinhos.



Escola de Vida e Trabalho (EVT)

Esse programa é uma iniciativa do SENAI-SP e surge como uma proposta de inclusão
social. O objetivo deste programa é oferecer formação profissional integral para jovens
adolescentes de 14 a 18 anos em situação de risco social, residentes em grandes
centros urbanos ou pequenos núcleos, sem domínio amplo do ensino fundamental e
sem acesso às Escolas SENAI, mas que frequentam entidades ou instituições
comunitárias.
Estes programas serão implantados, sistematicamente, conforme demandas.


Programa de Inclusão de Pessoas com Deficiência (PcDs)

Devido à peculiaridade do atendimento, embora a legislação já o estabeleça, o SENAI
está gradativamente implantando ações previstas em seu planejamento estratégico.
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Nesse sentido, a escola analisará a deficiência do candidato e orientará qual curso
poderá realizar, casos específicos os familiares ou educandos serão orientados sobre
a unidade Ítalo Bologna localizada em Itu, que desenvolve atividades específicas
voltadas a essa população e a indicação de órgãos competentes que detém o poder
de julgar se o curso é pertinente ou não a determinado candidato.
Em parceria com a unidade SENAI de Itu, referência em programas nesse âmbito, a
escola viabilizou atendimento no passado à empresa Eaton Ltda. com vistas à
sensibilização das chefias, ao mapeamento dos postos de trabalho e ao treinamento
em Linguagem Brasileira de Sinais – LIBRAS e realizou, em conjunto, o
cadastramento de pessoas com deficiências nos municípios de Valinhos e Vinhedo
com vistas à formação de um amplo banco de dados.
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XI. AVALIAÇÃO

A Escola SENAI de Valinhos pratica o conceito de avaliação com foco principal
habilidades com aspectos quantitativos e qualitativos, incluindo formas de análise de
valor durante todo o processo ensino-aprendizagem, e não somente ao seu perfil,
focado nas Metodologias em que o SENAI utiliza.
A avaliação neste conceito será desenvolvida em três momentos:
 Diagnóstica;
 Formativa;
 Somativa.
A avaliação da aprendizagem, conforme preconiza o Regimento Comum das
Unidades Escolares SENAI, é “entendida como um processo contínuo de obtenção
de informações, análise e interpretação da ação educativa e deverá subsidiar as
ações de orientação do educando, visando à melhoria dos seus desempenhos”.
Com isso, a avaliação permitirá:
 Coletar informações sobre os desempenhos dos alunos;
 Aperfeiçoar o processo Ensino Aprendizagem;
 Identificar interesses de cada aluno;
 Averiguar mudanças ocorridas em cada aluno;
 Corrigir caminhos no processo Ensino Aprendizagem;
 Promover superação das dificuldades da aprendizagem.
A avaliação do Rendimento Escolar é realizada de forma contínua, devendo
demonstrar o desenvolvimento das capacidades técnicas e de gestão e, apontar a
necessidade de estudos de recuperação paralela. A Escola utiliza a Ficha Individual
de Avaliação Periódica do aluno que fornecerá subsídios de como o aluno está se
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desenvolvendo durante o semestre letivo, nos processo de recuperação e, um
histórico do seu crescimento no Processo Ensino Aprendizagem.
a) Planejamento
A

Escola

SENAI

de

Valinhos

preocupa-se

com

o

desenvolvimento

da

Aprendizagem, estabelecendo os seguintes níveis de planejamento:


Objetivos - Planejamento de Ensino e Avaliação do Rendimento Escolar –
PEARE;



Metodologia SENAI de Educação Profissional – MSEP.

A Metodologia SENAI SP por Competências, é desenvolvimento nos novos cursos de
Aprendizagem Industrial e Técnico, que em seus planos de curso já estejam
adequados nesta metodologia. Diversos cursos da FIC já estão adequados a esta
Metodologia em resumo é o “Conjunto de saberes (conhecimento), o saber fazer
(habilidades) e o saber ser (atitudes e comportamentos), que levem o profissional a
saber agir na sua profissão com todas as qualificações e fundamentos e capacidades
técnicas, bem como capacidades sociais e organizativas para resolver situações
concretas de trabalho (Livro Construindo Cidadania – SENAI/SP). O aprendizado está
organizado em Situações de Aprendizagem que levem o aluno além de aprender,
refletir em suas ações.
Promoção e Retenção
Será considerado promovido ou concluinte de estudos o educando que, ao final do
período letivo, obtiver em cada componente curricular ou módulo nota final (NF) igual
ao superior a 50 (cinquenta), numa escala de 0 a 100.
Será considerado retido, ao término de cada período letivo, o educando que não
obtiver em cada componente curricular, nota final (NF) igual ou superior a 50
(cinquenta), numa escala de 0 a 100.
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Nos cursos baseados em NRs, será considerado promovido o aluno que ao
final do curso obtiver nota síntese igual ou maior que 85 (oitenta e cinco).

Frequência
Para todos os cursos a presença às aulas e demais atos escolares é obrigatória, não
havendo abono de faltas.
Exige-se, para aprovação, frequência mínima de 75% do total de horas-aulas de cada
componente curricular (§ 1º do artigo 33 do Regimento Comum).
Nos cursos baseados em NRs, será considerado promovido o aluno que ao
final do curso a frequência mínima de 100% do total de horas do curso.
Recuperação Contínua
A recuperação, parte integrante do processo de construção do conhecimento, deverá
ser entendida como orientação contínua de estudos e criação de novas situações de
aprendizagem, portanto, sempre que possível, ela será imediata e contínua, dentro do
período letivo.
O educando que não obtiver, em cada unidade avaliada, nota igual ou superior a 50
(cinquenta) entrará, compulsoriamente, em processo de recuperação. Para os demais
educandos a participação no processo de recuperação é facultativa.
A recuperação é um processo de orientação contínua ao educando, cujas finalidades
principais são:


Corrigir deficiências de aproveitamento do educando, provocados por falhas
de aprendizagem, de modo a permitir que acompanhe o ritmo da classe;



Desenvolver no educando habilidades de estudo e o hábito de estudar,
através de um atendimento mais individualizado.
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A recuperação, encarada como um processo contínuo, ocorrerá de forma paralela e
estará a cargo do docente, que fornecerá ao educando atividades de reforço e
orientações individuais. O Processo de Recuperação ocorrerá fora do horário das
aulas, para que não haja prejuízo no desenvolvimento das atividades diárias.
A nota final corresponderá a um novo nível de desempenho, sendo
uma composição dos critérios atingidos pelo aluno na avaliação da
aprendizagem e na recuperação prevalecendo a nota de maior valor.
Compensação de Ausências
Será facultada ao aluno matriculado em curso regular ou de formação inicial e
continuada que não obtiver mínimo de 75% de frequência em qualquer Componente
Curricular ou Unidade Curricular terá direito à compensação de ausências e, que as
mesmas sejam devidamente justificadas (documentos legais), exceto nos cursos
ligados às NRs.
A solicitação deverá ser feita pelo aluno ou responsável (caso seja menor de 18 anos),
em formulário próprio junto ao Coordenador de Atividades Pedagógicas e, quando
autorizada será realizada fora do horário das aulas, através de atividades presenciais
e em horários determinados pelo docente, de forma a não prejudicar as demais
unidades curriculares.
A Escola oferecerá compensação de ausências, conforme disponibilidade de recursos
humanos e materiais uma vez no semestre para cada Componente Curricular ou
Unidade Curricular com um único período de Avaliação e, 01 vez no semestre para
cada Componente Curricular ou Unidade Curricular com dois períodos de Avaliação,
ou seja, no 1º. Ou no 2º. Período de avaliação quando houver e, não agendará novos
horários caso o aluno falte à compensação acordada e, continue faltando com novas
justificativas.
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Serão compensadas as ausências que possibilitem ao aluno atingir um mínimo de
75% de frequência para aprovação, que corresponda a grade curricular.
Para a solicitação o aluno deverá:


Preencher solicitação em formulário próprio;



Anexar os documentos comprobatórios (atestado médico, declaração de
trabalho em papel timbrado, etc.);



Esta solicitação será encaminhada à Direção, de modo que a compensação
possa ser realizada dentro do período letivo do curso, para que juntamente com
a Coordenação e Docente do Componente Curricular ou Unidade Curricular
possam emitir parecer deferindo ou indeferindo o pedido de compensação de
ausências.

OBS: Será realizada análise por uma equipe a viabilidade desta realização, caso não
haja tal possibilidade a Compensação será indeferida.
Conselho de Classe
O Conselho de Classe, que é regulamentado pelo Regimento Comum das Unidades
Escolares SENAI, apoia as ações de avaliação da aprendizagem realizadas na escola,
e consiste em 02 reuniões previstas (uma com 50 dias letivos e a 2ª. no final do
semestre) no calendário escolar com a finalidade de:


Participar das decisões para a melhoria do desempenho do educando, durante
os processos de ensino e aprendizagem;



Aprofundar análises de desempenhos do educando, com a finalidade de
subsidiar decisões sobre a sua promoção ou retenção.

A última reunião do Conselho de Classe, ao final do semestre letivo será presidida
pelo Diretor, ou por quem indicar junto da equipe definida.
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Aproveitamento de Estudos
Será facultado ao aluno matriculado em Curso Regular ou de Formação Inicial e
Continuada, com mais de um Componente Curricular ou Unidade Curricular, requerer
o aproveitamento de estudos.
Este deverá ser requerido em formulário próprio junto à secretaria da escola pelo
aluno, se maior de idade, ou pelos pais/responsáveis, se menor de idade, e obedecer
ao período estabelecido no Calendário Escolar.
No requerimento, o aluno deverá indicar a(s) Unidade(s) Curricular(es) ou
Componente(s) Curricular(es) em que deseja efetuar o aproveitamento de estudos e
anexar os documentos comprobatórios (quando for o caso) no ato da solicitação, no
caso dos cursos de Aprendizagem Industrial e Técnico. O aproveitamento está
limitado a 50% das Unidades Curriculares existentes, nos casos em que haja número
ímpar de Componentes ou Unidades Curriculares o aluno deverá cursar sempre o
maior número destes Componentes.
Nos Cursos da Formação Inicial e Continuada deverá ser feita a solicitação no ato da
matrícula ou em até 15 dias antes do início do curso. Nos casos de cursos que tenham
somente uma Unidade Curricular não poderá ser solicitado o Aproveitamento de
Estudos.
Esse requerimento será analisado por uma comissão técnico-pedagógica definida
pelo diretor da unidade escolar, levando em consideração as peculiaridades de cada
solicitação.
A comissão poderá determinar ou não a aplicação de avaliações para comprovação
dos conhecimentos e/ou habilidades, seguindo orientações no Plano de Curso, ou até
mesmo a aplicação de provas práticas para comprovação das capacidades técnicas,
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sociais, organizativas e metodológicas necessárias ao desenvolvimento do(s)
Componente(s) Curricular(es) ou Unidade(s) Curricular(es) em questão.
O Aproveitamento de Estudos (CAI/CT) está atrelado ao Rendimento Escolar,
Frequência (como referência são os valores (metas)dos Indicadores da Qualidade) e,
análise das capacidades técnicas, sociais, organizativas e metodológicas do(s)
Componente(s) ou Unidade(s) Curricular(es) balizados no conteúdo programático e
na mesma área tecnológica.
O Aproveitamento de Estudos só poderá ser solicitado nos 3 primeiros Semestres do
Curso Técnico, o 4º. Semestre deverá ser cumprido integralmente.
O aluno só poderá parar de frequentar às aulas após ter sido deferido o processo e
ter ciência do mesmo.

Vivência Profissional
A vivência Profissional de acordo com o documento Formação Inicial e Continuada
(SENAI - 2015):
O SENAI reconhece a importância da vivência profissional para a inserção do aluno
no mercado de trabalho e pretende contribuir com o educando no sentido da
consolidação do desenvolvimento de suas competências, bem como auxiliar na sua
preparação para os desafios de uma carreira. Compreende ainda que a vivência
profissional é um meio para refletir teoricamente sobre a prática e realizar atividades
profissionais assentadas em densos conhecimentos construídos ao longo de sua
trajetória escolar. É a essência da filosofia que norteia o SENAI desde a sua criação:
“o aprender fazendo”.
O curso de Aperfeiçoamento Profissional – Vivência Profissional tem por objetivo o
aprimoramento das competências específicas e de gestão e suas correspondentes
capacidades técnicas, sociais, organizativas e metodológicas adquiridas pelo aluno
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nos cursos de educação profissional, aliando-as à experiência do cotidiano da prática
profissional de maneira supervisionada, bem com a ampliação do repertório
necessário para analisar e selecionar as informações pertinentes à resolução de
problemas e ao alcance dos resultados pretendido, em um determinado contexto
profissional, visando ao desenvolvimento do estudante para a vida cidadã e para o
trabalho de maneira autônoma e responsável.
Os alunos receberão esta informação de realizarem a Vivência Profissional no
momento do acolhimento, e reforçada em todos os semestres letivos. Sendo
necessária para a sua inscrição, a comprovação que o aluno está realizando ou já
concluiu, sem a realização de estágio, algum curso técnico no SENAI e o Termo de
Compromisso (TCE) constando a jornada diária e semanal do estagiário.
Manual do Aluno
A Escola entrega aos alunos dos cursos regulares, semestralmente, manual contendo
informações detalhadas dos assuntos e situações inerentes à vida escolar, bem como
do cotidiano (síntese das normas gerais). Todo conteúdo é apresentado na reunião
de pais dos alunos matriculados no curso de Aprendizagem Industrial e curso Técnico,
no acolhimento (1º. dia de aula) e, reforçado pelos docentes em todos os cursos
inclusive nos cursos de FIC, por ocasião do início das atividades. O Manual do Aluno
passa por revisões anuais e quando há alterações, uma nova versão é entregue aos
alunos.
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XII. REGIMENTO COMUM DAS UNIDADES ESCOLARES DO SENAI

A Escola SENAI de Valinhos se norteia no Regimento Comum das Unidades
Escolares do SENAI, para estabelecer os processos sobre avaliação, promoção,
retenção, compensação de ausências, recuperação, e sobre a aplicação de sanções
disciplinares, em conformidade com à luz da legislação vigente.
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XIII. AÇÕES EDUCATIVAS

Dos Agentes do Processo Educativo (Capítulo I)
Agentes do processo educativo são todos os profissionais que exercem atividades de
docência e oferecem suporte pedagógico direto, incluído as atividades de direção ou
de administração escolar, apoio técnico ou de orientação, além dos educandos, da
família e representantes da comunidade junto à unidade escolar.
Os princípios de solidariedade, ética, pluralidade cultural, autonomia e gestão
participativa, que embasam a Proposta Pedagógica da Escola e que regem as
relações entre os agentes do processo educativo, estão contidos na relação de
direitos e deveres.
§ 1º Para atender aos princípios referidos no caput deste artigo, a Escola deverá:


Criar um clima de confiança e ética que promova o desenvolvimento
interpessoal e participativo de todos os envolvidos no processo educativo;



Oferecer diferentes oportunidades de capacitação profissional;



Valorizar os seus profissionais, estimulando-os em suas iniciativas inovadoras;



Dialogar com os que necessitam integrar-se a uma ação educacional coletiva
e a um trabalho de maior qualidade;



Criar condições de capacitação contínua, de modo a manter seus profissionais
atualizados com as questões primordiais de educação, trabalho e cidadania;



Articular-se com as famílias e a comunidade, criando processos de integração
com a escola;



Promover ações educativas junto à comunidade, que enriqueçam o
desenvolvimento do educando e favoreçam a preservação da sua cidadania.

38

ÁREA

CÓDIGO/VERSÃO

PP – v.12

Escola SENAI de Valinhos

FASE ATUAL DO DOCUMENTO

TÍTULO

Proposta Pedagógica

Concluída

§ 2º Para o desenvolvimento efetivo destes princípios a Escola contará com:


Orientações precisas da Instituição sobre filosofia, políticas e metas
educacionais a serem alcançadas;



Respeito a sua singularidade no tocante à definição de metas, objetivos e
estratégias da sua Proposta Pedagógica;



Profissionais comprometidos com o pleno desenvolvimento do educando e em
consonância com a Proposta Pedagógica da unidade e com a proposta
educacional da Instituição;



Desenvolvimento de competências sociais, visando ao comprometimento dos
educandos com o ensino e a aprendizagem e a sua auto-indução;



Apoio da comunidade no desenvolvimento de suas ações;



Recursos financeiros alocados pelo Departamento Regional e outros, de sua
própria receita, oriundos da prestação de serviços específicos.

Das Funções da Direção e dos Apoios Pedagógicos, Técnico e Administrativo
(Capitulo II)
A direção da unidade escolar é o núcleo gerencial responsável pela definição, decisão,
implementação e avaliação do desenvolvimento das ações administrativas e
pedagógicas da Escola, adequadas às suas finalidades e objetivos.
A gestão da Escola é desenvolvida conforme organograma funcional da unidade,
sendo as atribuições dos órgãos e membros diretivos e de apoio como segue:
Diretor: Coordenação geral da unidade escolar. Responsável pela autorização de
despesas e, administrar possíveis conflitos no processo educacional da escola.
Gerente Administrativo e Financeiro: Responsável pelo planejamento e
coordenação das atividades da Secretaria Escolar; cumprindo e fazer cumprir a
legislação do ensino, normas e instruções vigentes; previsão de recursos
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orçamentários e supervisão e controle da documentação referente às despesas
efetuadas e controle de frequência de funcionários; assessora o Diretor da Escola em
decisões administrativas.
Coordenador de Atividades Pedagógicas: Coordenar, supervisionar e planejar o
processo ensino aprendizagem, resolver problemas no cotidiano educacional de
alunos e docentes, acompanhar as atividades docentes, bem como assessorar a
direção nas decisões tomadas.
Coordenador de Atividades Técnicas: Coordenar, supervisionar e planejar as
atividades tecnológicas, resolver problemas nos ambientes de ensino com orientação
técnica aos docentes, acompanhar o desempenho técnico dos alunos, bem como
assessorar a direção nas decisões tomadas, coordenação dos cursos de formação
inicial e continuada (FIC) e acompanhamento da ação docente FIC.
Orientador de Práticas Profissionais: Responsável pelo desenvolvimento da SMO
(Série Metódica Ocupacional) e das aulas de tecnologia; suprimento do material
didático e de transformação; manutenção e conservação dos equipamentos; bem
como assessorar a direção nas decisões tomadas.
Coordenador de Relacionamento com a Indústria: Responsável pela coordenação
dos cursos de formação inicial e continuada e de serviços técnicos e tecnológicos para
empresas e comunidade e por outras atividades designadas pelo Diretor.
Analista de Qualidade de Vida: Responsável no apoio à aprendizagem dos
alunos. Também, estabelece e mantém o vínculo entre a escola e a família, bem como
com as empresas, principalmente nos aspectos ligados à vida pessoal dos alunos
(questões financeiras, aspectos emocionais, dificuldades de relacionamento, etc.)
compreendendo que esses fatores implicam nas condições de aprendizagem.
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Equipe Escolar: Integrada pelo Diretor, Gerente Administrativo e Financeiro,
Coordenador de Atividades Pedagógicas, Coordenador de Atividades Pedagógicas
(responsável pela FIC Escola), Orientador de Práticas Profissionais, Supervisor de
Manutenção, Coordenador de Relacionamento com a Indústria, Analista de Qualidade
de Vida e Bibliotecário, reúnem-se por convocação do Diretor para analisar e discutir
assuntos relacionados ao funcionamento da Escola.
Complementarmente,

o

Comunicado

CO-DITEC

003/14

observa

que

o

monitoramento das ações e indicadores dos processos da unidade, bem como o
alinhamento com as premissas e diretrizes corporativas de gestão, passa a ser de
responsabilidade de todos os colaboradores, em especial da Equipe Gestora da
unidade liderada pelo Diretor.
Caberá ao Diretor definir a estratégia de envolvimento dos colaboradores com o
Sistema de Gestão, que estará sob a responsabilidade direta do Coordenador de
Atividades Pedagógicas, do Coordenador de FIC, do Orientador de Prática
Profissional, do Coordenador de Relacionamento com a Indústria e com o apoio do
Coordenador de Administração Escolar.
Dos Direitos e Deveres do Educando (Capítulo III) - Regimento Comum da
Unidades Escolares SENAI
Será garantido ao educando o livre acesso às informações necessárias a sua
educação, desenvolvimento como pessoa, elaboração do seu projeto educacional,
preparo para o exercício da cidadania e qualificação.
São direitos do educando (Artigo 55):


Receber ensino de qualidade;



Ser respeitado, por todos os agentes do processo educativo, na sua
singularidade pessoal e cultural;
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Ter acesso a níveis mais elevados de ensino; receber acompanhamento
pedagógico sistematizado;



Participar de atividades promovidas pela A.A.P.M. e de atividades didáticopedagógicas que complementem sua aprendizagem;



Ter resguardados seus direitos de defesa em Conselhos de Classe e Escolar.

São deveres do educando (Artigo 56):


Respeitar as normas administrativas e pedagógicas inerentes aos cursos ou
níveis de ensino;



Empenhar-se na autoeducação e no aproveitamento de todos os recursos
disponíveis ao seu progresso intelectual e profissional;



Comparecer pontualmente aos compromissos escolares;



Respeitar as diferenças individuais relacionadas com etnia, credos, opções
políticas e culturas diferenciadas;



Participar de todas as atividades escolares que concorram para o
aprimoramento da sua formação profissional e educação para a cidadania;



Relacionar-se com respeito e cortesia com colegas, funcionários e demais
agentes do processo educativo;



Respeitar as normas disciplinares, de segurança e de prevenção de acidentes,
conforme as características do curso;



Manter a Escola informada

sobre aspectos que não possam ser

negligenciados, com relação à sua saúde e integridade física e mental;


Manter a Escola informada sobre os motivos de eventuais ausências e
mudanças de residência e/ou local de trabalho;



Zelar pelo patrimônio da unidade escolar e pelo material que lhe for confiado,
colaborando na sua conservação e manutenção.
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O educando que infringir as normas disciplinares da unidade escolar ou deste
Regimento, receberá orientação e será passível de advertência verbal, escrita ou
afastamento temporário, de até três dias, de todas as atividades escolares.

Dos Direitos e Deveres da Família do Educando (Capítulo V) Regimento Comum
das Unidades Escolares SENAI
São direitos da família do educando:


Ter acesso às informações necessárias ao acompanhamento escolar e ao
desenvolvimento da aprendizagem do educando;



Participar de eventos, reuniões e assembleias que propiciem a busca de
soluções para os problemas ou necessidades da escola e do educando;



Participar do conselho escolar ou de instituições similares, na forma do seu
estatuto.

São deveres da família do educando:


Colaborar com a Escola nas ações educativas voltadas ao respeito as normas
de liberdade e convivência;



Comparecer à Escola e demais atos pedagógicos inerentes ao processo de
acompanhamento escolar do educando;



Ajudar o educando na interpretação e cumprimento das normas escolares;



Manter

diálogo

constante

com

a

unidade

escolar

no

tocante

ao

desenvolvimento do educando.
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XIV. PRINCÍPIOS PARA O DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO PROFISSIONAL
COMPETÊNCIAS SOCIAIS

As competências sociais são desenvolvidas em forma de temas transversais, os quais
estão diretamente relacionados com o mundo do trabalho e as relações interpessoais.
Apoio e desenvolvimento dos alunos
Os alunos que demonstrarem maior desempenho, serão convidados a serem
Orientadores da Aprendizagem, para aqueles que apresentarem dificuldades de
aprendizagem.
Foco no Docente
Proporcionar a formação pedagógica e técnica para que seja revertida na sua prática
docente e qualidade do ensino.
Foco na Família
Incentivar a participação da família junto ao aluno, e a escola através de reuniões,
Mundo SENAI, INOVA, Olimpíada do Conhecimento e visita à Escola, integrando
assim a família ao universo escolar.
Foco no aluno


Respeitar as diferenças individuais;



Garantir a acessibilidade ao ensino de qualidade;



Incentivar o hábito de leitura;



Oferecer reforço pedagógico para todos os alunos que necessitem;



Incentivar a frequência às aulas;



Incentivar a prática esportiva;



Disponibilizar os recursos necessários pelo direito de aprender e a fazer;



Oferecer palestras nas áreas de saúde, esportes, cultura, defesa civil;
44

ÁREA

CÓDIGO/VERSÃO

Escola SENAI de Valinhos

PP – v.12
FASE ATUAL DO DOCUMENTO

TÍTULO

Proposta Pedagógica

Concluída



Igualdade de condições para o acesso e permanência na escola;



Liberdade de aprender, ensinar, pesquisar, divulgar a cultura, o
pensamento, a arte e o saber;



Atendimento à demandas de formação no nível básico, possibilitando
ainda alternativas de educação continuada.

Os cursos de Competências Transversais, proporciona ao aluno, conhecimentos
básicos nas áreas por ele abrangidas, estes cursos são realizados online,
apresentando conteúdo lúdico e interativo, valendo-se de uma linguagem de fácil
entendimento, em cada semestre letivo irão realizar em média 02 cursos.
Programa Aluno na Empresa
Visita técnica por parte da Coordenação e Instrutores, visando identificar situação que
necessitem de melhoria contínua, aprimorando teoria e prática, tanto da empresa
como do aluno.
Programa Saúde e Qualidade de Vida
Administração do estilo de vida, convívio social e saúde e projeto valorização da vida
do aluno e da equipe.
Meio ambiente
A escola deve promover a cultura e educação ambiental, envolvendo colaboradores e
alunos, através de atividades desenvolvidas internamente e externamente.
Atividades desenvolvidas dentro de um planejamento integrado, visando contribuir
para a formação integral do aluno, objetivando a consolidação da cidadania.
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XV. PROJETOS PEDAGÓGICOS E EVENTOS

a) Gincana Desafiadora
A Gincana Desafiadora é um conjunto de ações de caráter esportivo, cultural e
pedagógico com o objetivo principal de desenvolver nos alunos qualidades pessoais
imprescindíveis ao exercício pleno da cidadania, na escola e na comunidade onde
estão inseridos, complementando os demais projetos descritos a seguir.
b) Aluno Destaque integrado ao Processo Educacional
Aluno Destaque
Projeto Aluno Destaque é destinado aos alunos com Falta Zero e Rendimento Escolar
100 em todos os Componentes Curriculares ao final do semestre. Além do certificado
alusivo ao resultado obtido, os alunos serão contemplados com um convite para
participar de um evento cultural disponível na ocasião concedido pela AAPM (ingresso
a uma peça teatral, a um museu, parque etc.).
Rendimento Escolar Nota Cem
Projeto Prêmio Destaque Prata é destinado aos alunos com Rendimento Escolar 100
em todos os Componentes Curriculares ao final do semestre. Será concedido
certificado alusivo ao resultado obtido.
Falta Zero
Projeto Prêmio Destaque Bronze é destinado aos alunos com Falta Zero ao final do
semestre em todos os Componentes Curriculares. Será concedido certificado alusivo
ao resultado obtido.
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c) Escola Solidária
Programa destinado ao desenvolvimento do espírito de solidariedade do nosso aluno,
do respeito ao “próximo”, e do senso de responsabilidade social e o sentimento de
justiça, tais como Campanhas de arrecadação de agasalhos, brinquedos e leite.
d) Aluno Cidadão
Programa destinado à prática da cidadania, do civismo, da moral, e ao conhecimento
dos seus direitos e deveres para com a pátria, para com a sociedade, com a família e
consigo mesmo, inserindo-o nos assuntos relacionados ao nosso país e ao mundo.
e) Educação Ambiental
Programa destinado à orientação, à conscientização, à preservação e ao
conhecimento de normas e leis relativas ao Meio Ambiente.
f) Comunidade na Escola
Programa destinado à ampliação do relacionamento da Escola com a comunidade por
meio do evento “Mundo SENAI”.
g) Saúde e Qualidade de Vida
Programa que visa maximizar o conhecimento relacionado a Saúde e Qualidade de
Vida dos integrantes do Programa (alunos e funcionários).
Gerar modificações benéficas ao corpo (diminuição do % de gordura, aumento
de massa magra, proteção articular, entre outras) e mente (diminuição do estresse,
melhora da inteligência inter e intrapessoal, entre outras) daqueles que participarem
do programa.
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XVI. DIVULGAÇÃO DA PROPOSTA PEDAGÓGICA

A Proposta Pedagógica da unidade está disponível em meio físico no mural instalado
na Sala dos Professores e Biblioteca para consulta de todos os colaboradores que
atuam no processo educativo, na secretaria escolar, como também, em meio
eletrônico no site da escola www.valinhos.sp.senai.br – informações aos alunos.
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XVII. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Esse documento especifica as ações referentes aos propósitos, às diretrizes e aos
princípios que compõem a dinâmica desta Escola e que serão operacionalizados de
acordo com o Plano Escolar aprovado pela Diretoria Técnica do SENAI–SP.
Anualmente, um novo grupo de trabalho deverá ser constituído para avaliar os
compromissos declarados neste documento, conforme estabelece a Resolução RE
40/00.

Valinhos, 14 de dezembro de 2018

Diretor
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XVIII. FUNDAMENTAÇÃO LEGAL – DIRETRIZES E REFERÊNCIAS PARA A
ELABORAÇÃO DA PROPOSTA PEDAGÓGICA

BRASIL. Lei 9.394, de 20 de dezembro de 1996; Estabelece as diretrizes e bases da
educação nacional. Diário Oficial da República Federativa do Brasil, Brasília, DF, 20
dez. 1996. Art. 12
SENAI.SP.DITEC 008 v.02: diretrizes para o planejamento do ensino e avaliação do
regimento escolar. São Paulo, 28 jan. 2002
SENAI.SP. Manual de supervisão escolar. São Paulo, 2002
SENAI.SP.DITEC 001 v.01 Proposta Educacional do SENAI-SP. São Paulo, 2 nov.
2002
SENAI.SP. Regimento comum das unidades escolares SENAI. São Paulo, 5 ago 2008
SENAI.SP. resolução RE 40/00, de 22 dez. 2000. Dispõe sobre proposta pedagógica
e plano escolar anual. São Paulo, 22 dez. 2000
SENAI.SP. SGQ 001 v.20: manual da qualidade. São Paulo, 22 out. 2009
SENAI.SP. SGQ 002 v.16: procedimentos para a gestão de documentos. São Paulo,
16 ago. 2010
BRASIL. Decreto Lei 52625, de 15 de janeiro de 2008 – Regulamenta o suo do celular
nos estabelecimentos de ensino.
SENAI.SP. Diretrizes para operacionalização do Sistema de Gestão do SENAI-SP. V1
de 11 de setembro de 2014.
SENAI.SP – Comunicado CO-DITEC 003/14 – Estabelece Diretrizes e Procedimentos
para o Sistema de Gestão da Qualidade.
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XIX. CONTROLE DA REVISÕES
Revisão

Data

Natureza da alteração

00

1999

Primeira revisão

01

2002

Segunda revisão

02

2004

Constituição de grupo de trabalho conforme comunicado
interno 01/2004

03

2006

Constituição de grupo de trabalho conforme comunicado
interno 12/2006;
Atualização do texto Evolução e presença da escola;
Alteração no texto Legislação, Normas, Políticas e Diretrizes,
com supressão do 3º parágrafo;
Adequação do texto Gestão Educacional;
Adequação do texto Pilar da Educação (2º Pilar);
Inclusão do texto sobre o Conselho de Classe;
Adequação do texto Recuperação contínua;
Adequação do texto Instituições auxiliares, com supressão do
2º parágrafo;
Adequação do texto Das Funções da Direção, com a
supressão do 2º parágrafo;
Adequação do texto Processo Seletivo;
Introdução dos itens Diretrizes e referências para elaboração
da Proposta Pedagógica e Controle de Revisões;
Adequação do sumário.
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04

2009

Concluída

Constituição de grupo de trabalho conforme comunicado
interno 02/2009
Adequação do texto Apresentação
Atualização do texto Evolução e Presença da Escola;
Adequação do texto Gestão Global da Escola, itens 5.1, 5.2,
5.3 e 5.4;
Adequação do texto Gestão Educacional da Escola, itens
6.1(Formação Continuada), 6.4 (Educação de Jovens e
Adultos), 6.5 (Programa de Inclusão de Pessoas com
Deficiência), 6.6 (Planejamento), 6.8 (Pilares da Educação) e
6.10 (Desenvolvimento de Competências Sociais e
Comportamentais do Aluno);
Adequação do texto do item 7 (Regimento Comum das
Unidades SENAI);
Inclusão do item 6.11 (Manual do Aluno);
Inclusão do item 8 (Divulgação da Proposta Pedagógica);
Adequação do sumário

05

2011

Constituição do grupo de trabalho conforme comunicado
interno 02/2011;
Inclusão do item 2 Missão do Sistema SENAI;
Inclusão do item 3 Política da Qualidade e Meio Ambiente do
SENAI-SP;
Atualização do texto Evolução e Presença da Escola na
Indústria e na Comunidade com inclusão do item 5.2
(Características da Comunidade Atendida);
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Adequação do texto Gestão Global da Escola, itens 7
(Introdução), 7.1 (Adequar Cursos, Treinamentos e Prestação
de Serviços às Novas Exigências do SENAI e do Mercado),
7.2 (Acompanhar o Equilíbrio Financeiro do CT);
Inclusão do conceito de Itinerário Formativo no item 8 Gestão
Educacional da Escola;
Adequação do texto Gestão Educacional da Escola, Linhas de
atendimento, itens 8.1.1 (Curso de Aprendizagem Industrial),
8.1.9 (Telecurso Profissionalizante Mecânica), 8.2
(Planejamento) e 8.4 (2º e 3º Pilares da Educação);
Adequação do texto regimento Comum das Unidades
Escolares do SENAI-SP, itens Compensação de Ausências,
Processo Seletivo do CAI e FIC-Escola;
Adequação do sumário.
06

Nov/2012

Constituição do grupo de trabalho conforme comunicado
interno 06/2013;
Adequação do texto da Proposta Pedagógica de itens em
duplicidade com o Plano Escolar, tais como: Avaliação,
compensação de ausências processo de recuperação, etc.,
em atendimento do PARECER AUDI-E No. 17 DE 22/05/2012
em conjunto com a revisão anual.

07

dez/2013

Revisão Anual da Proposta biênio 2013/2014 Constituição do
grupo de trabalho conforme comunicado interno 06/2013;
Inclusão no texto da Proposta Pedagógica curso de
Aprendizagem Industrial Auxiliar Gráfico 1600h para a
empresa Log&Print, adequação do texto em razão deste
atendimento; Aluno Destaque Integrado ao Processo
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Educacional; Decreto Lei 52625 de 15/01/2008 –
Regulamenta o uso de celular nos estabelecimentos de
Ensino.
08

nov/2014

Revisão Anual da Proposta biênio 2015/2016 Constituição do
grupo de trabalho conforme comunicado interno 12/2014;
Adequação do texto item 4 – Sistema de Gestão e Políticas
de Gestão do SENAI-SP; item 7.2 – Características da
Comunidade Atendida; item 9.3 – Buscar a Melhoria nos
Processos de Gestão; item 10 – Gestão Educacional da
Escola perante o Sistema de Educação Profissional do
SENAI-SP; item 13 – Ações Educativas (Das funções da
direção e dos apoios Pedagógico, Técnico e Administrativo) e
item 18 – Fundamentação Legal.

09

nov/2015

Revisão Anual da Proposta biênio 2016/2017 Constituição do
grupo de trabalho conforme comunicado interno 007/2015;
Atualização e adequação dos itens 5.3, 6, 7, 9.1, devido a
mudança da Escola para o novo prédio a partir de janeiro de
2016.

10

nov/2016

Revisão Anual da Proposta biênio 2016/2017 Constituição do
grupo de trabalho conforme comunicado interno 007/2016;
Atualização e adequação dos itens 5.3, 6, 7, 9.1, devido a
mudança da Escola para o novo prédio a partir de janeiro de
2016 e, atendimento as diretrizes da auditoria Educacional
realizada em set/2016.
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11

dez/2017

Concluída

Revisão Anual da Proposta biênio 2017/2018 Constituição do
grupo de trabalho conforme comunicado interno 005/2017;
Atualização da oferta de cursos da Escola. Inclusão
informações referente à Vivência Profissional.

12

dez/2018

Revisão Anual da Proposta biênio 2019/2020 Constituição do
grupo de trabalho conforme comunicado interno 008/2018;
Atualização da oferta de cursos da Escola e, adequação texto
Aproveitamento de Estudos.
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Coordenação Geral .................................................. Luiz Carlos Allegretti – Diretor
Coordenação na Elaboração da Proposta Pedagógica ............. Fabio Della Via
Coordenador de Atividades Pedagógicas
GRUPO DE TRABALHO
Coordenador de Atividades Pedagógicas, e Coordenação Executiva dos
Trabalhos ................................ ................................. Fabio Della Via
Coordenador de Atividades Pedagógicas ............. José Carlos de Araújo Silva
Orientador de Práticas Profissionais ..................... Derdébio Pansini Altero
Gerente Administrativo e Financeiro ...................... Júlio de Lima Cesar
Representante dos Docentes ................................. Celso Ricardo de Carvalho
Representante dos alunos....................................... Emanuele Catherine 1M1C
Representante das Famílias .. ................................. Magda Cristina
Representante das Empresas ................................. Solange Bortolin
Representante da Comunidade............................... Elaine R. de Oliveira Ferreira
Revisão do texto..................... ................................. Rogério Gualberto de Souza
Editoração ............................... ................................. Rogério Gualberto de Souza

56

