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PREFÁCIO

A proposta pedagógica é a formalização do compromisso educacional da
Escola em relação aos alunos, à indústria, à família e à comunidade,
denotando o modelo e a qualidade do ensino pretendido.

Este

documento

configura-se

em

caráter

estratégico,

sendo

sua

formulação oriunda da participação dos agentes do processo educativo.

A concepção deste documento está em consonância com a legislação
nacional - Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB vigente) e
as orientações da Resolução Educacional vigente da Diretoria Regional do
Departamento Regional de São Paulo e contou com a contribuição de
todos os envolvidos no processo educativo: equipe escolar, alunos,
docentes, comunidade e representantes da indústria local, conforme
determina o regimento comum das Unidades Escolares SENAI.
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1. O contexto histórico e a razão de criação
da Escola
1.1

Apresentação

O SENAI origina-se espelhado no antigo Centro Ferroviário de Ensino e
Seleção Profissional (CFESP), criado em 1934 no Estado de São Paulo por
Roberto Mange.

A oficialização do SENAI aconteceu pelo Decreto-Lei Nº 4.048, publicado
no Diário oficial da União dia 24 de janeiro de 1942.

A ideia foi acolhida pelo governo do presidente Getúlio Vargas. Assim
ganhava força o Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial-SENAI. Isso
aconteceu há quase 70 anos, e hoje a atuação do SENAI está
sedimentada na educação brasileira.

São mais de 32 milhões de pessoas qualificadas pelo SENAI, reconhecido
como o maior sistema de educação profissional brasileiro e modelo para
vários países.
A Escola SENAI “Humberto Reis Costa” faz parte desta história
qualificando pessoas nas áreas de Mecânica de Usinagem e
Eletroeletrônica como especialidade desta Unidade, mas também oferta
cursos em diversas áreas do conhecimento.
Esta Escola SENAI “Humberto Reis Costa” está localizada à Rua Aracati
Mirim, 115 – Vila Alpina – São Paulo, em uma área de 10.315,87 m2,
sendo 8.165,92 m2 de área construída.
6
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Denominação: Escola SENAI "Humberto Reis Costa"

Endereço: Rua Aracati Mirim, 115 - Vila Alpina - CEP 03227-160 - São
Paulo - SP Fone: (011) 2100-2150 / FAX: (11) 2154-4063
http://vilaalpina.sp.senai.br
e-mail: senaivilaalpina@sp.senai.br
CNPJ: 03.774.819/0003-66

Início das Atividades: 07 de abril de 1970.

Secretaria de Estado de Educação:
DE 6a DRECAP – 2º Código: 147761.

Ato Legal de Funcionamento:

Da Unidade:
Decreto Lei no 4048 de 22/01/42, art. 2o - Data D.O.E.: 20/01/42.
Reconhecimento: Portaria CEE n0 10, de 08/12/80 - Data D.O.E.: 11/12/80.

Regimento Comum das Unidades Escolares SENAI:
Aprovado pelo Parecer CEE n0 528/98 (D.O.E n0 188, de 02/10/98 - p.13).

Da autorização do Funcionamento dos Cursos de Aprendizagem Industrial
e Curso Técnico
Resolução: RE – 21/15 - Data: 30/11/2015 - Mecânico de Usinagem e
Eletricista de Manutenção Eletroeletrônica
Resolução: RE - 04/09 - Data: 13/01/2009 - Técnico de Fabricação
Mecânica
Escola SENAI – “Humberto Reis Costa”
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O Patrono
Em 10/02/1902, na cidade de São Bento, Maranhão, nasceu Humberto
Reis Costa, filho de Raymundo Antônio Ferreira Costa e Maria Reis Costa.
Foi um dos fundadores do SESI e seu conselheiro por mais de 20 anos;
destacou-se no ramo da fiação e tecelagem como empresário e presidente
do Sindicato da Indústria de Fiação e Tecelagem em Geral do Estado de
São Paulo, cargo que ocupou durante 12 anos.
Durante mais de 20 anos marcou presença na Federação e no Centro das
Indústrias do Estado de São Paulo. Faleceu em 19/02/82.

ATUALIZAÇÃO DA ESCOLA SENAI “HUMBERTO REIS COSTA”
Nos últimos anos a Escola SENAI “Humberto Reis Costa” vem
acompanhando o processo de mudança do mundo do trabalho e novas
tecnologias industriais, bem como pela Lei de Diretrizes e Bases da
Educação nº 9.394/96. Esta escola procura estar em sintonia com as
transformações políticas e econômicas e a evolução das competências
requeridas para a formação profissional como um todo. Estas ações visam
atender as necessidades da comunidade em que está inserida e as
empresas que possuam demanda na área eletroeletrônica em especial.
A Escola SENAI “Humberto Reis Costa” atua nas áreas de Mecânica e
Eletroeletrônica se destacando na área Mecânica de Usinagem.
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2. A evolução e a presença da escola na
indústria e na comunidade
No início da década de 90, com a abertura de mercado para as
importações constitui-se em um fator decisivo para que as indústrias
incorporassem aos seus produtos as novas tecnologias, especialmente, as
de base eletroeletrônica, elevando, assim o seu patamar tecnológico.
Para garantir a competitividade com os produtos importados, uma vez que
o mercado brasileiro se abriu para o mundo. Esse fato desencadeou um
processo que levou o SENAI-SP, a modernizar e atualizar suas escolas
dentro de um processo de passos rápidos.
Desde a sua criação, na década de 1970, a Escola SENAI “Humberto Reis
Costa” passou por processos contínuos de mudanças, onde o foco sempre
foi estar alinhado com a indústria e seu desenvolvimento.
A Escola SENAI “Humberto Reis Costa” foi criada a partir de um convênio
com a Prefeitura Municipal de São Paulo, instalada na Vila Alpina, em
1970, em prédio construído pela Prefeitura e equipado pelo SENAI.

O prédio foi projetado pelo renomado Arquiteto VILA NOVA ARTIGAS, e o
início das atividades deu-se a 07/04/1970.

A inauguração oficial aconteceu em 13 de setembro do mesmo ano.
Inicialmente chamava-se Centro de Formação Profissional PREFEITURA –
SENAI de Vila Alpina. Em 28/10/74, recebeu por patrono Humberto Reis
Costa e em 04/04/75 passou a denominar – se Escola SENAI “Humberto
Reis Costa”.

Escola SENAI – “Humberto Reis Costa”
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Os cursos ministrados na época eram: Torneiro Mecânico, Mecânico de
Manutenção, Mecânico de Refrigeração e Ar Condicionado.

Em 2009, a Unidade passou por uma ampla reforma de suas instalações e
ambientes de ensino, tendo recebido um aporte de investimentos da ordem
de R$5,8 milhões, distribuídos em Máquinas e Equipamentos
(R$3,5milhões), Instrumentos e Ferramentas (R$1 milhão), Mobiliário (R$
700 mil) e Informática (R$ 500 mil).

Em 2014, foram a instaladas de rampas de acesso aos diversos ambientes
da Escola. A obra fez parte de um projeto de acessibilidade e adequação
das instalações da Unidade a pessoas com deficiência.

Em 2017 a escola implantou o curso de conceitos e aplicações em energia
solar fotovoltaica.

Em 2018 a escola implantou os cursos de SPDA - Sistema de Proteção
contra Descargas Atmosféricas, Solidworks, Green Belts em Lean Seis
Sigma, Comunicação Interpessoal, Liderança, Soldagem de Manutenção,
entre outros.

Para atualização de conhecimentos técnicos e tecnológicos por parte do
corpo docente e auxiliares de manutenção, a Unidade disponibiliza um
Plano de Desenvolvimento Pessoal que visa à capacitação dos
funcionários para atender a demanda do mercado atual. Incluem, nessa
capacitação, treinamentos internos e externos nas áreas técnicas e
pedagógicas.
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A Escola SENAI “Humberto Reis Costa” tem o papel social de instituição de
formação profissional, nas áreas de Metalmecânica e Eletroeletrônica
como um dos pilares para o crescimento da região de sua abrangência.
Trabalha a adequação de sua oferta à evolução e à demanda do seu
ambiente, redefinindo de maneira permanente as suas ações de educação
profissional e seus objetivos sociais e tecnológicos.

Nesta ótica é essencial repensar os conteúdos, elaborar métodos e formas
de organização que permitam atender a indústria e as necessidades
individuais das pessoas que buscam uma formação profissional.
Frente ao compromisso social que a Escola SENAI “Humberto Reis Costa”
firma com comunidade e com a indústria da região, oferecendo serviços
profissionais diversificados, disponibilizando soluções educacionais e
tecnológicas para contribuir com o crescimento e a competitividade da
indústria brasileira.

O SENAI-SP traçou algumas estratégias para enfrentar os novos tempos,
estruturando e consolidando centros de excelência em diversas áreas
tecnológicas, para atuarem como polos de referência para o atendimento a
segmentos específicos da indústria brasileira.

A aproximação desta Escola com a comunidade acontece de diversas
formas, nas quais podemos salientar as visitas às escolas estaduais e
municipais da região, bem como a promoção de eventos como o Mundo
SENAI. Este evento funciona como o dia de abrir a Escola para
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demonstração das atividades desenvolvidas em prol da educação
profissional.

A Unidade também está presente na indústria, quando por meio de comitês
técnicos setoriais elabora os perfis profissionais dos novos cursos
atendendo a demanda do mercado atual.

Outra vertente que aproxima a escola de seu público alvo se dá por meio
de visitas às indústrias, onde são apresentados todos os produtos e
serviços que estão disponibilizados para melhor atendê-los, bem como a
abertura para ouvir suas necessidades e anseios frente aos serviços
prestados pela Unidade. Com isto mostra-se a comunidade e a indústria,
tudo o que a Escola pode oferecer para o crescimento do capital humano e
tecnológico da região.

Também são promovidas semanas tecnológicas que aproximam a
empresa da escola e gera a oportunidade de colocar o aluno frente às
novas tecnologias do setor industrial por meio de palestras técnicas e mini
cursos.

Outros eventos, parcerias e convênios que serão apresentados a seguir
também abarcam a preocupação da Escola em estar presente no
desenvolvimento da comunidade, da indústria e seus segmentos
profissionais.

Todo o envolvimento apresentado pela Escola com a indústria e a
comunidade se faz necessário, porque o mundo do trabalho é um ambiente
de rápidas transformações. Novas tecnologias surgem a todo instante,
algumas profissões aparecem e outras se extinguem.
12
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Isto posto, devemos ter a educação como um diferencial, que prepara o
trabalhador para buscar o autodesenvolvimento e, no aspecto pessoal, a
educação atua como agente de transformação, desenvolvendo valores
éticos e a cidadania, tornando-os cidadãos cônscios, comprometidos,
capazes de saber, saber fazer e saber ser, inteirando-se da sociedade e
dela participando como um todo.

Para tanto, os jovens e adultos necessitam de cursos e treinamentos que
lhes deem:


Condições de empregabilidade, facilitando-lhes o acesso ao
mundo do trabalho e preparando-os para futuras evoluções nas
ocupações;



Um ensino de qualidade, capaz de responder eficazmente às
necessidades das empresas e das pessoas que buscam inserir-se
no mercado de trabalho ou de trabalhadores, já engajados no
mercado, mas que desejam aperfeiçoamento ou especialização
em suas funções ou a reconversão/ requalificação profissional.

Com isto a Escola SENAI “Humberto Reis Costa” desenvolve cursos na
área da Eletroeletrônica e é referência na área de Metalmecânica e mais
especificamente em Fabricação Mecânica e Usinagem, bem como
expressiva excelência em educação para o trabalho.

Este reconhecimento trouxe para a escola a responsabilidade de
desenvolver Cursos de Aprendizagem Industrial para as ocupações de
Escola SENAI – “Humberto Reis Costa”
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Eletricista de Manutenção Eletroeletrônica e Mecânico de Usinagem para
aprendizes entre 14 e 24 anos, com duração de um e dois anos e Curso
Técnico com a habilitação em Fabricação Mecânica, além de cursos de
Formação

Inicial

e

Continuada

nas

áreas

de

Metalmecânica

e

Eletroeletrônica com empresas, Entidades e escolas da rede SENAI-SP.
Os

Cursos

de

Formação

Inicial

e

Continuada

oferecidos

são

profissionalizantes e de curta duração, disponibilizados, entre outras, nas
áreas de Metalmecânica, Tecnologia da Informação, Eletroeletrônica,
Energia, Segurança do Trabalho, Logística e Gestão.
Nessa forma de atendimento a SENAI “Humberto Reis Costa” disponibiliza
cursos que podem ser oferecidos na escola ou em treinamentos
específicos para o atendimento às demandas da empresa.

Em outras linhas de atendimento, a escola desenvolve um importante
papel social com a Educação Continuada – Convênio, por meio de
parcerias com entidades e associações de classe, estende suas ações até
locais mais próximos das comunidades necessitadas de profissionalização
para promoção de mudanças em seu ambiente social.
Segue algumas das empresas que esta escola tem estreita relação e
desenvolve trabalhos para o crescimento da educação profissional:
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AMBEV S/A.
AMEMIYA INDÚSTRIA MECÂNICA LTDA.
ARMCO DO BRASIL S/A.
BEAT PRESS COMERCIAL E INDUSTRIAL LTDA
BEJOTA INS. COM ARTEFATOS PLÁSTICOS LTDA
BL IND. E COM. DE MÁQS. E FORNOS LTDA
BMI ELETRÔNICA INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA
BUZAS INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.
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CALPHER MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA
COBRA CONEXOES BRASIL INDUSTRIA METALURGICA
LTDA
ELETRO FUSI IND. ELETROMETALÚRGICA LTDA
ELETRO MECÂNICA BARBANERA LTDA
ELETROSIL INDÚSTRIAMETALÚRGICA LTDA
ENGEMAN MANUT. INSTAL. E TELECOMUNICAÇÕES LTDA
EQUACIONAL ELÉTRICA E MECÂNICA LTDA.
FEDERAL-MOGUL COMPONENTES DE MOTORES LTDA
FERROLENE S.A. IND. E COM. DE METAIS
FR INSTALAÇÕES E CONTRUÇÕES LTDA
GRANERO LIMPADORES DE PARABRISAS LTDA
IBRAM IND. BRASIELIRA DE MÁQUINAS LTDA
IND. E COM DE PÃES E DOCES COSTA LAVOS LTDA
INDAB INDÚSTRIA METALÚRGICA LTDA
INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE DOCES SANTA FÉ LTDA
INDUSTRIA METALÚRGICA ALLI LTDA
INDÚSTRIA METALÚRGICA LIPOS LTDA
JOETEC COM. MONTAGEM E MANUTENCAO DE MAQ.
INDUSTRIAIS LTDA
KUKA PRODUTOS INFANTIS LTDA
LAFER S/A. INDÚSTRRIA E COMÉRCIO
LAMIH-TEC LAMINAÇÃO TÉCNICA IND.COM.LTDA
LOPSA IND. E COM. DE TORNEADOS LTDA
M.M. PASSERINI LTDA
M.R. IND. COM. DE AUTO PEÇAS E ACESSÓRIOS LTDA.
METALÚRGICA ANTONIO AFONSO LTDA
METALÚRGICA AROUCA LTDA
METALÚRGICA LUCCO LTDA
METALÚRGICA MOR S/A.
MODELAÇÃO UNIDOS
MONPAR IND. DE AUTO PEÇAS LTDA
PACRI INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA
PANIFICADORA CEPAM LTDA
PATOLA ELETROPLASTICOS IND.E COM.LT
PRODUTOS ALIMENTICIO CRISPETES LTDA
RASSINI-NHK AUTOPEÇAS LTDA
Escola SENAI – “Humberto Reis Costa”
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ROSCILTEC INDÚSTRIA MECÂNICA LTDA
SAWEM INDUSTRIAL LTDA
SICAP INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
STAMPTEC IND. E COM. DE PEÇAS ESTAMPADOS LTDA
STEEL ROL. IND. E COM. DE EMBALAGENS METÁLICAS
LTDA.
THR IND. E COMÉRCIO DE EMBALAGENS LTDA
TRANSMOTOR EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS LTDA
VEDER BRASIL LTDA
YGB INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS S/A
ALPEX ALUMINIO LTDA
SINTO BRASIL PRODUTOS LIMITADA
PLAST CAR IND. E COMERCIO DE PLASTICO E MOLDES
LTDA EPP
SICAP INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
COBRA CONEXOES BRASIL INDUSTRIA METALURGICA
LTDA
YGB INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS S/A
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3. A identificação dos problemas e
necessidades locais ou regionais
relacionados à educação profissional
O grande desafio da Escola SENAI “Humberto Reis Costa” está em
atender todas as indústrias que estão distribuídas na região leste, bem
como divulgar a localização da Unidade em relação ao transporte público
da região que possibilita algumas opções de acesso. Outro desafio que
esta sendo trabalhado é a divulgação da Unidade para as empresas e
comunidade do entorno, pois muitas empresas da região ainda não
conhecem tudo que temos a oferecer.

As necessidades locais frente o cenário atual mostra-se uma região que
demanda uma formação profissional bastante variada atingindo diversas
áreas tecnológicas.
Por isso, a Escola SENAI “Humberto Reis Costa”, apesar de ser referência
na área de Metalmecânica e Eletroeletrônica, oferece diversificados cursos
distribuídos em Itinerários Formativos nas seguintes áreas tecnológicas:
Eletroeletrônica, Energia, Metalmecânica, Gestão, Segurança/ Logística,
Tecnologia da Informação, entre outras.

Escola SENAI – “Humberto Reis Costa”
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4. Os recursos institucionais, humanos,
tecnológicos e físicos da escola
4.1 Recursos Institucionais do SENAI-SP
O SENAI-SP tem sua estrutura organizada da seguinte forma:
Diretoria Técnica e suas Gerências Regionais, de Educação, de
Assistência à Empresa e a Comunidade, de Inovação e de Tecnologia, de
Projetos e de Infraestrutura, Design e Editora SENAI.

4.2 Recursos Humanos da Unidade











Diretor
Coordenador de Atividades Pedagógicas
Coordenador de Atividades Técnicas
Coordenador de Relacionamento com a Indústria
Coordenador de Administração Escolar
Orientador de Práticas Profissionais
Orientadora Educacional
Bibliotecária
Corpo docente
Supervisor de Manutenção

4.3 Recursos tecnológicos e físicos da Escola
A Escola conta com uma área construída de 8.165,92 m2, localizada em
um único prédio, em um terreno de 10.315,87 m2.
Os ambientes de ensino estão assim distribuídos:
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Salas de Aula:
Laboratórios:
Oficinas:
Auditório
Biblioteca
Ambientes Administrativos
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5. A conciliação das necessidades de
educação profissional à vocação e à
capacidade instalada da escola
Buscando atender as indústrias e a População Economicamente Ativa
(PEA), e considerando as convergências entre as demandas econômica,
tecnológica e social, a Escola SENAI “Humberto Reis Costa” efetua a
prospecção de projeto e desenvolvimento da educação profissional,
conciliando as necessidades regionais com a capacidade instalada.

As demandas na região da vila alpina são constatadas por meio da análise
de dados estruturados nas pesquisas de referências de mercado,
disponibilizadas pelo SENAI-SP.

Outra forma de detecção de demandas é o estreito relacionamento com as
indústrias, as entidades de classe e os sindicatos patronais que
disponibilizam dados estruturados, econômicos e de produção de seu
segmento. Indicadores de outras fontes públicas, além do MTE e MEC,
como por exemplo, dados de oriundos de sindicatos, prefeituras,
instituições de ensino, podem subsidiar discussões sobre a demanda por
um determinado perfil profissional.

Além disso, diante de demandas específicas nas áreas de Metalmecânica
e Eletroeletrônica que são a vocação da Unidade, a capacidade instalada
propicia atendimento especializado juntamente com o SENAI-SP em outras
área do conhecimento, a partir da realização de estudos com vistas ao
atendimento pleno.

Escola SENAI – “Humberto Reis Costa”
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6. A legislação, normas, as políticas e as
diretrizes públicas e institucionais
Todo o trabalho desenvolvido nas Unidades Escolares do SENAI-SP está
embasado em legislações, normas, políticas e diretrizes públicas que ditam
como deve ser gerida a atividade educacional oferecida, bem como o
atendimento e apoio à indústria. Para tanto a seguir temos a base do que é
seguido.

6.1 Legislação e Normas
A legislação vigente, que rege o ensino em nosso país é a Lei Federal nº
9.394 de 20 de dezembro de 1996, que estabelece as Diretrizes e Bases
da Educação Nacional (LDBEN), e que o SENAI segue na definição do seu
Sistema Educacional.

O SENAI estabelece a base para direcionamento de suas atividades por
meio do Regimento Comum das Unidades Escolares SENAI, aprovado
pelo Conselho Estadual de Educação, conforme Parecer CEE nº 528/98,
publicado no DOE nº 188, de 02/10/1988, seção I, página 13. Também é
acatada a Indicação CEE nº 08/2000 que fixa as Diretrizes para a
implementação da Educação Profissional de nível Técnico no sistema de
ensino do Estado de São Paulo.

O modelo e a estrutura do ensino técnico nas Unidades do SENAI são
adotadas e estabelecidas em acordo com as Diretrizes Curriculares
Nacionais para a Educação Profissional de nível técnico, introduzidas pelo
Parecer CNE/CEB nº 16/99 e a Resolução CNE/CEB nº 4/99.
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6.2 Saúde e segurança do trabalho na escola
A Unidade desenvolve permanentemente apoio às atividades relacionadas
à higiene, saúde, segurança do trabalho e à preservação do meio ambiente
como temas transversais ao ensino, bem como a orientação quanto a
proteção individual e coletiva de todos os que utilizam o ambiente escolar.
Estas ações ocorrem da seguinte forma:
a) Distribuindo os EPI’s (Equipamentos de Proteção Individual) aos alunos
e orientando-os quanto à utilização correta;
b) Promovendo

campanhas

de

saúde

e

segurança

no

trabalho,

ministrando palestras e/ou convidando especialistas;
c) Prestando apoio logístico para realização do PCMSO (Programa de
Controle Médico de Saúde Ocupacional) dos funcionários;
d) Acompanhando o desenvolvimento e a implantação do PPRA
(Programa de Prevenção de Riscos Ambientais), elaborando cronograma
para implementação das medidas propostas pelo Engenheiro do Trabalho,
verificando a validade dos EPI’s e a sua utilização nos ambientes de
oficina;

6.3 Políticas Públicas e Institucionais
A Escola SENAI “Humberto Reis Costa” atende todas as políticas públicas
definidas pela legislação vigente, tais como Segurança, Meio Ambiente,
Saúde e também adota as suas políticas institucionais baseadas em
princípios e objetivos gerais e da Educação Profissional, oriundos da
Proposta Educacional do SENAI-SP que é o documento norteador dos
serviços educacionais e tecnológicos oferecidos pela instituição.
Escola SENAI – “Humberto Reis Costa”
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7. O Plano Estratégico Institucional
Os posicionamentos estratégicos do SENAI - SP 2007- 2011 orientam os
desdobramentos dos planos da Unidade em ações e planos de metas
operacionais, financeiras, de mercado, de clientes, de qualidade, meio
ambiente e de pessoas.

Assim sendo, todas as ações visam os atendimentos educacionais e
tecnológicos são norteados pelo planejamento estratégicos do SENAI-SP.
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8. O Regimento comum das Unidades
Escolares do SENAI-SP
Este documento regido pelo SENAI-SP é quem norteia as ações
educacionais de forma global tratando da organização administrativa e
técnica, da organização da vida escolar, do regime escolar e dos direitos e
deveres do educando.
Dentre as ações acima citadas destaca-se como direitos do educando a
garantia do livre acesso às informações necessárias à sua educação,
desenvolvimento como pessoa, elaboração do seu projeto educacional
preparando-o para o exercício da cidadania e qualificação para o trabalho,
receber ensino de qualidade, ser respeitado, por todos os agentes do
processo educativo, na sua singularidade pessoal e cultural, ter acesso a
níveis mais elevados de ensino, receber acompanhamento pedagógico
sistematizado, participar de atividades promovidas pela AAPM da escola e
de atividades didático-pedagógicas, que complementem sua aprendizagem
e ter resguardados seus direitos de defesa em Conselhos de Classe e
Escolar.
Os educandos têm como deveres o respeito às 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, confiando, colaborando na sua conservação e
manutenção, 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
Escola SENAI – “Humberto Reis Costa”
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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 e zelar pelo patrimônio da Unidade
escolar colaborando na sua conservação e manutenção.

Como todo processo, existem as sanções para o educando que infringir
as normas disciplinares da Unidade escolar, na qual receberá orientação e
será passível de advertência verbal, escrita ou afastamento temporário, de
até três dias, de todas as atividades escolares.
As penas de advertência escrita e de afastamento temporário serão
aplicadas pela direção da Unidade escolar, com a ciência dos pais ou
Responsáveis e casos de extrema gravidade serão passíveis de
desligamento da Unidade escolar. A pena de desligamento da Unidade
escolar só poderá ser aplicada depois de ouvida a comissão de docentes
especialmente designadas pelo diretor da Escola, para a apuração dos
fatos, com a anuência da autoridade competente.
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9. Ofertas Educacionais da Escola
9.1

Cursos regulares

Definição
Conjunto sistemático de conteúdos programáticos teóricos e/ou práticos,
organizados a partir dos objetivos pré-estabelecidos, com carga horária e
períodos letivos previamente definidos.
São mantidos pela instituição para qualificação de nível básico:
Curso de Aprendizagem Industrial (CAI) e habilitações profissionais de
Técnico em Nível de Ensino Médio (CT), de acordo com a legislação
vigente.

9.1.1 Curso de Aprendizagem Industrial
Segundo definição legal é a formação técnico-profissional compatível com
o desenvolvimento físico, moral, psicológico e social do jovem, de 14 a 24
anos de idade incompletos até a data de conclusão do curso, (cartilha)
caracterizada

por

atividades

teóricas

e

práticas,

metodicamente

organizadas em tarefas de complexidade progressiva, conforme perfil
profissional definido nos termos da legislação em vigor. É o processo ou
resultado de formação e desenvolvimento de competências de um
determinado perfil profissional definido no mercado de trabalho.
A admissão do aprendiz menor de idade deve obedecer ao que dispõe a
legislação vigente, que trata da proteção do trabalho do menor, e às
normas regulamentadoras.
Os estabelecimentos são obrigados a empregar e matricular número de
aprendizes equivalente ao número de funcionários empregados, cujas
Escola SENAI – “Humberto Reis Costa”
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funções demandem formação profissional. A lei se aplica também às
empresas públicas e sociedades de economia mista.
Nesta Unidade, são oferecidas as seguintes modalidades de ocupação:


Eletricista de Manutenção Eletroeletrônica com carga horária total
de 1600 horas, distribuídas em quatro semestres.



Mecânico de Usinagem com carga horária total de 1600 horas,
distribuídas em quatro semestres.

9.1.2 Curso Técnico
Modalidade destinada aos alunos egressos do ensino médio completo para
curso noturno ou cursando 2ª série do ensino médio para cursos diurnos.
Tem como objetivo proporcionar habilitação técnica de nível médio,
segundo perfil profissional de conclusão. Na conclusão do curso técnico é
conferido diploma de técnico na respectiva habilitação profissional.
Nesta Unidade é oferecida a habilitação em Fabricação Mecânica com
carga horária total de 1500 horas, distribuídas em quatro semestres.

9.2 Cursos de Educação para o trabalho, Formação Inicial
e Continuada
A educação para o trabalho e a formação inicial e continuada é oferecida
no SENAI-SP em forma de cursos abrangidos pelos ITINERÁRIOS
FORMATIVOS, elaborados em função das necessidades da indústria e da
sociedade.
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Estes itinerários compreendem as seguintes modalidades:


Iniciação Profissional: é uma ação de Educação para o Trabalho,
destinada a jovens e adultos, independe de escolaridade, mas
requerem, de forma indispensável, leitura, escrita e cálculo. Visa
despertar o interesse pelo trabalho e preparar para as funções
básicas e de baixa complexidade de uma ou mais profissões. Tem
duração variável.



Qualificação

Profissional

Básica:

é

uma modalidade

da

Formação Inicial que desenvolve competências de um determinado
perfil profissional, definido no mercado de trabalho. Tem duração
variável, com carga horária mínima de 160 horas.


Aperfeiçoamento Profissional: é uma modalidade da Formação
Continuada que se constitui na ampliação ou complementação ou
atualização de competências de um determinado perfil profissional,
desenvolvido na formação inicial ou na educação profissional
técnica de nível médio ou na graduação tecnológica. Tem duração
variável.



Especialização Profissional: é uma modalidade da Formação
Continuada

que

se

constitui

na

ação

educacional

de

aprofundamento de competências, relacionadas a um determinado
perfil profissional, desenvolvido na formação inicial ou na educação
profissional técnica de nível médio ou na graduação tecnológica.
Em geral, caracteriza uma nova função especializada. Tem
duração variável.
Escola SENAI – “Humberto Reis Costa”
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Os cursos de Educação para o Trabalho e Formação Inicial e Continuada,
oferecidos em forma de ITINERÁRIOS FORMATIVOS são ofertados como:


ESCOLA: Cursos abertos para pessoas da comunidade em geral e
também

para

empresas

que

desejem

encaminhar

seus

colaboradores, individualmente ou em pequenos grupos.

São

oferecidos em diversas opções de dias e horários: segunda a
sexta-feira, em dias variados, em horários de manhã, tarde,
vespertino, noite e aos sábados com horários de manhã, tarde e
integral. A programação com os dias, horários períodos letivos
preço e forma de pagamento é divulgada pela Escola.


EMPRESA: cursos em turmas fechadas para empresas, grupos de
empresas

ou

segmentos

comunitários,

para

atender

suas

necessidades de desenvolvimento de recursos humanos, em dias
da semana e horários de acordo com a conveniência do
contratante.

9.3 Cursos Técnicos na forma de projetos especiais
São Cursos Técnicos em diversas áreas do conhecimento, desenvolvidos
em parceria com outras Unidades de Ensino da rede SENAI ou empresas
desta área de atuação.
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10. Aspectos pedagógicos
Conteúdos e estratégias de ensino
Nos cursos oferecidos pela a Unidade a definição dos objetivos e
conteúdos encontra-se explicitados nas ementas de conteúdos especificas
de cada curso.
As

estratégias

de

ensino

para

cada

componente

curricular

são

estabelecidas no plano de ensino elaborado pelo docente.
Os enfoques norteadores dos caminhos a seguir estão baseados em dois
pontos principais:
a) No “aprender a aprender”, mostrando aos alunos as formas de
resolução de problemas através da procura e da pesquisa.
b) Na formação do cidadão consciente de sua posição profissional, social
e política, desenvolvendo e conscientizando os alunos para suas
responsabilidades,

deveres

e

direitos,

assim,

alavancando

competências sociais e comportamentais através da transversalidade e
da interdisciplinaridade, tendo por base os Temas Transversais:


Segurança;



Saúde e Qualidade de Vida;



Convívio Social e Profissional;



Meio Ambiente;



Qualidade.

A Unidade realiza planejamento integrado no final de cada semestre letivo
e sempre que necessárias reuniões pedagógicas para aprimoramento do
processo ensino aprendizagem.

10.1 Avaliação
O processo avaliativo deverá ser sistemático e contínuo e espera-se que:
Escola SENAI – “Humberto Reis Costa”
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As competências desejadas para a educação profissional estejam
definidas;



Os objetivos, conteúdos, estratégias e meios possibilitem uma
aprendizagem significativa.

A interpretação do domínio das competências deverá ser feita por meio de
diferentes formas de avaliação, que assegurem o desenvolvimento de uma
atitude de auto avaliação do educando e a integração na discussão dos
resultados entre este e o docente.

O processo avaliativo deverá ser realizado:
 Mediante o emprego de instrumentos e técnicas diversificadas, de
conformidade com a natureza das competências propostas para a
educação profissional;
 Com

preponderância

dos

aspectos

qualitativos

sobre

os

quantitativos;

A avaliação da aprendizagem compreenderá uma série de ações:


Especificação de critérios quantitativos e qualitativos;



Explicitação dos critérios de avaliação para o educando;



Diversificação de instrumentos e técnicas de avaliação;



Estímulo ao desenvolvimento da atitude de auto avaliação por
parte do educando;



Recuperação de desempenhos considerados insatisfatórios.

As avaliações de cada um dos componentes curriculares serão compostas
por duas notas: N1 e N2. A primeira é intermediária, é referente ao primeiro
período de desenvolvimento do componente curricular e a segunda ao
final, referente às avaliações feitas ao término deste período.
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As notas serão obtidas pela prática da diversificação das estratégias
avaliativas, na qual cabe ao docente propor quantas avaliações forem
necessárias para compor a N1 e N2, com a preponderância dos aspectos
qualitativos sobre os quantitativos com o foco no perfil profissional descrito
no plano de curso.

A nota final é obtida pela fórmula:

N1 + N2
NF = -----------------------------2
Obs.: Obs.: A nota final (NF), no caso de o aluno ir para conselho de
classe, também poderá ter variações positivas, tendo por base a
observação de seu desempenho durante as aulas, cabendo ao professor
atribuir ou não este critério.
Será considerado promovido ou concluinte de estudos, o educando que
obtiver em cada componente curricular a nota final (NF), expressa em
números inteiros, igual ou superior a 50, numa escala de 0 a 100.

10.2 Planejamento de Ensino
Os objetivos selecionados pelo docente devem ser adequados às
exigências do perfil profissional. Além dos níveis de conhecimento,
compreensão e aplicação são necessárias, para uma aprendizagem
efetiva, garantir que os alunos consigam gradativamente dominar os
conteúdos em níveis mais complexos do campo cognitivo: análise e
avaliação.

Toda aprendizagem cognitiva está diretamente relacionada com o
envolvimento afetivo do aluno no processo. Assim, além de hábitos, devem
Escola SENAI – “Humberto Reis Costa”
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ser desenvolvidas atitudes no seu mais amplo sentido, interesses e
valores.
No planejamento de ensino, logo após as etapas de reflexão, é
fundamental que o docente leve em conta o perfil profissional, as
orientações e diretrizes metodológicas do componente curricular, para
registrar suas decisões no Plano de Ensino.

10.3 Promoção
O aluno com aproveitamento igual ou superior a 50% (cinquenta por
cento) e com frequência igual ou superior a 75% (setenta e cinco por
cento) será promovido.

O aluno com aproveitamento menor do que 50% (cinquenta por cento)
nas

avaliações

bimestrais

deverão

passar

por

um

processo

de

recuperação. Aluno com frequência inferior a 75% (setenta e cinco por
cento) deverá passar pelo processo descrito no item “controle de
frequência”.

Os resultados de cada período de avaliação e a nota final serão
comunicados aos educandos por meio de boletim, em datas definidas e
previstas no calendário escolar. Nessa oportunidade, será informada da
mesma forma, a família e as empresas, quando for o caso.

Nos Cursos de Formação Inicial e Continuada, será considerado concluinte
o educando que, ao seu término, obtiver nota final mínima igual ou superior
a 50 (cinquenta) e frequência igual ou superior a 75% (setenta e cinco por
cento).
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10.4 Recuperação
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.
Deverá ocorrer:


De forma contínua, nos ambientes pedagógicos, em que o
docente, a partir da ação educativa desencadeada, criará novas
situações desafiadoras e dará atendimento ao educando que dele
necessitar, por meio de atividades diversificadas;



Em períodos definidos pelo docente em consonância com a
disponibilidade do aluno.

10.5 Reforço Escolar
A Escola SENAI “Humberto Reis Costa” em parceria com AAPM promove
aulas de reforço de Matemática, fundamental para o bom aproveitamento
dos Cursos de Aprendizagem Industrial e Técnico.

10.6 Aproveitamento de estudos
Os conhecimentos adquiridos pelo educando, por meio formal ou não
formal, poderão ser aproveitados mediante análise de comissões de
docentes e especialistas em educação, especialmente designados pela
direção.
Os conhecimentos não formais, ou formais poderão ser aproveitados após
entrevistas e/ou avaliações, efetuadas pela comissão supra referida.
O educando deverá requerer à direção o aproveitamento de estudos
proposto, anexando documento(s) comprobatório(s) no máximo de 25% da
carga horária do semestre letivo pleiteado.
Escola SENAI – “Humberto Reis Costa”
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Curso Regulares – Cursos de Aprendizagem Industrial e Curso
Técnico
1. O aluno requer dispensa do(s) Componente(s) Curricular(es) do
semestre letivo na secretaria no ato da matricula e apresenta os
documentos para análise (certificado de conclusão de curso,
histórico escolar e conteúdo programático com, no máximo, 5
anos);
2. A secretaria encaminha imediatamente após o término do
período

de

coordenador

matrícula
da

dos

alunos

Comissão

de

a

documentação

Aproveitamento

ao
de

Conhecimentos de Experiências Anteriores.
3. O coordenador convoca imediatamente a comissão.
4.

A comissão analisa os documentos apresentados, analisa o
Perfil Profissional, expede o parecer (deferido ou indeferido) e
comunica a decisão ao aluno.

5.

A secretaria lavra a ata contendo parecer, termo inicial, avaliação
de zero a cem e critérios de adaptação quando necessários e
procede o registro no Sistema Aluno.

Curso de Formação Inicial e Continuada
É sistemática da unidade, como decorrência da implantação dos itinerários
da FIC, vir a oferecer programas que poderão ser diretamente aproveitados
nos cursos de qualificação, aperfeiçoamento e especialização, por meio da
equivalência de conteúdos e carga horária, criando condições que
possibilitem, mediante exames, o aproveitamento de competências já
adquiridas, seja em sistemas formais de ensino ou no trabalho.
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10.7 Controle de frequência
A apuração da frequência estará a cargo da escola, exigindo-se para
aprovação a frequência mínima de 75% (setenta e cinco por cento) do
total de horas-aulas de cada componente curricular, não havendo abono de
faltas.

O educando que atingir 10% (dez por cento) de faltas, em um componente
curricular, receberá advertência verbal do docente e 15% (quinze por
cento) advertência por parte da Coordenação Pedagógica.
Ao ultrapassar 25% (vinte e cinco por cento) de faltas, o aluno receberá
uma advertência por escrito (com ciência para os pais de alunos menores
de 18 anos) e será notificado do processo de compensação de ausência,
pelo docente. Se o aluno não realizar o processo de compensação,
conforme estabelecido perderá o direito de participar de novo processo.
O aluno participará de apenas um processo de compensação de ausência,
por disciplina, na reincidência sem as devidas justificativas, o aluno estará
automaticamente retido no componente curricular. A tolerância máxima
para entrada nas aulas será de 15 minutos, após isto o aluno estará com
falta na primeira aula.

A saída durante o horário de aulas somente será permitida com
autorização da coordenação da

escola e

anuência do docente,

independentemente se o aluno for maior ou menor de idade. O aluno maior
ou menor de idade que desejar sair durante o horário de aulas deverá
procurar a coordenação da escola e solicitar a autorização que será feita
por escrito em formulário padrão “Autorização de entrada / saída”. Para
aluno menor de idade será necessária a autorização por telefone ou por
escrito do responsável informando o motivo, para tanto se não
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conseguirmos contato com o responsável ou não tiver autorização por
escrito o aluno não será autorizado a sair antecipadamente. Para aluno
maior de idade, este deverá informar o motivo da saída antecipada e um
número de telefone, para se necessário for mantermos contato. No caso do
motivo da saída antecipada for por “Saúde do próprio aluno”,
independentemente se for maior ou menor de idade a coordenação
informará para algum parente sobre a condição que o aluno se encontra e
que

está

sendo

liberado

antecipadamente.

A

autorização

de

“entrada/saída” dará ciência ao aluno que será computado falta para as
horas que esteve ou estiver ausente. Sempre que a saída antecipada
tiver justificativa médica ou outro motivo que tenha “documento de
atestado” o aluno deverá trazer o comprovante para a coordenação da
escola na próxima aula.
Para atrasos na entrada das aulas o aluno deverá procurar a coordenação
da escola para solicitar a autorização da mesma forma que faz para saída
antecipada informando o motivo. Será computado atraso na frequência do
aluno de forma cumulativa.

10.8 Compensação de ausências
Haverá a oportunidade de compensação de ausências para todos os
componentes curriculares, a partir da análise do professor para o conteúdo
a ser compensado (teoria ou prática), na forma de:


reposição de aulas em horários compatíveis;



trabalhos escritos orientados pelo docente, sobre conteúdos de
aula(s) não assistida(s);



pesquisa orientada na biblioteca ou



Outra atividade determinada pelo docente e a coordenação.

O direito à compensação de ausências também se aplica aos alunos (as)
(gestantes e com doenças infecto contagiosas), conforme legislação
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vigente. A estes ficam assegurados os trabalhos escolares domiciliares,
com acompanhamento e avaliações feitos pela Unidade Escolar.

A simples entrega de um trabalho NÃO compensará a ausência. É,
portanto, necessário à aprovação pelo docente da disciplina.

10.9 Retenção em cursos regulares de Aprendizagem
Industrial (CAI) e Técnico (CT) com grade semanal
Será considerado retido, o educando que não obtiver, em cada
componente curricular, nota final (NF) igual ou superior a 50 (cinquenta),
numa escala de 0 a 100. O educando retido no último período letivo do
curso, em até 03 (três) componentes curriculares, poderá cumprir
apenas o(s) componente(s) curricular(s) objeto da retenção.

10.10 Apoio à avaliação da aprendizagem – Conselho de
Classe
O Conselho de Classe apoia as ações de avaliação da aprendizagem
realizadas na Unidade ao longo e no final do período letivo:
 Participando das decisões para a melhoria do desempenho do
educando, durante o processo de ensino-aprendizagem;
 Aprofundando análises do desempenho do educando, com finalidade
de subsidiar decisões sobre a sua promoção ou retenção.

Obs.: As considerações de aprovação ou retenção no Conselho de
Classe, somente serão aplicadas a alunos que tenham obtido a frequência
mínima de 75% no período letivo em questão.
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Caso os membros do conselho de classe não chegarem a uma decisão por
consenso, a mesma será dada por meio de maioria simples em votação
aberta.
As decisões dos conselhos de classe serão registradas em ata de
acordo com as Diretrizes da Administração Central e permanecerão em
arquivo permanente na unidade escolar.

10.11 Projeto Integrado de Disciplinas (PID)
Cursos que trabalham o PID: CAI – Eletricista de Manutenção
Eletroeletrônica e Mecânico de Usinagem e CT – Fabricação Mecânica.
Estrutura do Projeto:

Objetivo geral:
Integrar as disciplinas do semestre e/ou dos semestres letivos do curso a
partir das competências que forem adquiridas conforme o perfil de saída do
aluno.
Objetivos específicos:


Desenvolver um produto ou um processo em que serão aplicados
os conhecimentos adquiridos de forma integrada e gradativa.



Articulação entre as disciplinas e os docentes para que o aluno
perceba a importância de aprender os conteúdos e sua aplicação
prática.



Proporcionar ao aluno a aproximação entre a teoria, prática e o
mundo do trabalho.



Desenvolver um produto ou um processo desafiador que faça parte
da realidade do aluno e que desperte interesse em buscar
conhecimentos para sua criação.
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Gerar ideias inovadoras para serem apresentadas no INOVA
SENAI.



Desenvolver no aluno o CHA (conhecimentos habilidades e
atitudes) a partir de situações problema para realizar o projeto.



Trabalhar com os alunos cronogramas de desenvolvimento de
projetos e as formas de avaliação das etapas.



Trabalhar as formas de apresentação do projeto e seu
funcionamento.

10.12 Projetos de Meio Ambiente
O projeto de meio ambiente da escola tem como objetivo o
desenvolvimento da consciência ambiental entre os alunos da unidade,
bem como diversificar estratégia de ensino/aprendizagem no ambiente
escolar. É um instrumento de integração entre a escola, o aluno a
comunidade demonstrando a importância de preservação do meio
ambiente.


Os projetos desenvolvidos na Unidade são:



Educação Ambiental – Consumo consciente;



Coleta Seletiva de Resíduos Sólidos;



Redução da utilização dos Recursos Naturais (água, energia e
papel)



Educação para a Sustentabilidade ambiental;

10.13 Projetos sociais e lúdicos
A Escola promove a integração com a comunidade, empresas do setor,
família e alunos utilizando projetos sociais e lúdicos. Entre eles
destacamos:
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Apoio Social a entidades, doando-se materiais recicláveis;



Palestras com profissionais da área de eletroeletrônica objetivando
que os alunos visualizem as possibilidades oferecidas pelo curso
no mercado de trabalho;



Participação nos projetos MUNDO SENAI e INOVA; além de
convidar escolas e empresas parceiras para o evento.



Participação nas campanhas de agasalho;



Visitas a feiras e empresas do ramo de atuação dos nossos cursos;



SIPAT;

10.14 Associação de Alunos, Ex-Alunos, Pais e Mestres AAPM.
A AAPM caracteriza-se por ser uma entidade com objetivos sociais e
educativos, sem fins lucrativos, formada por representantes do corpo
discente, funcionários e comunidade em geral. Semestralmente os
representantes se reúnem para discussão do plano de trabalho. As
atividades são desenvolvidas de acordo com os recursos financeiros
disponíveis.

11. Aspectos Complementares

11.1 Vivência Profissional
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
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metodológicas adquiridas pelo aluno nos cursos de educação profissional,
aliando-as à experiência do cotidiano da prática profissional de maneira
supervisionada, bem como à ampliação do repertório necessário para
analisar e selecionar as informações pertinentes à resolução de problemas
e ao alcance dos resultados pretendidos, em um determinado contexto
profissional, visando ao desenvolvimento do estudante para a vida cidadã e
para o trabalho de maneira autônoma e responsável.

11.2 Transferência de horário
O requerimento deve ser retirado na secretaria da Unidade, preenchido e
entregue no final do semestre no processo de rematrícula.
Este ato não garante a vaga, pois se considera:

a) existência de vagas no período pretendido;
b) análise da justificativa do pedido;
c) deferimento do pedido pela Direção da Escola.
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12. Controle de Revisões
VERSÃO
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