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Você está participando da primeira reunião com todo pessoal da escola. Foi-lhe dado um tempo para sua 
apresentação e passar ao grupo quais as suas funções.  
Faça um resumo de suas principais atividades como Professor Coordenador de Projetos 
Responsável pela Orientação e Apoio Educacional. 
 

 
 
 

Segundo dados da Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República, cerca de 48% dos 
brasileiros usam a internet regularmente e, dentre estes, 92% estão conectados por meio das redes 
sociais (Disponível em: www.secom.gov.br. Acesso em 13-10-2015). Com o avanço da tecnologia é cada 
vez mais comum que o usuário acesse a rede mundial de computadores por meio de dispositivos móveis, 
sendo certo que, nas Etecs frequentemente testemunhamos os alunos acessando a internet por meio 
desses aparelhos.  
Diante disso e à luz das atribuições previstas na Deliberação CEETEPS nº 18, de 16-07-2015, quais 
ações o Professor Coordenador de Projetos Responsável pela Orientação e Apoio Educacional 
pode praticar para desenvolver nos alunos hábitos de estudo e organização por meio dessas novas 
tecnologias? 
 

 
 
 

A direção de uma escola técnica está muito preocupada com o desempenho das classes de Ensino 
Técnico, do período noturno, onde está havendo, nos últimos anos, uma perda de mais de 50% dos alunos 
das turmas do 1º módulo. Para o próximo ano, existe uma proposta de logo no início do semestre letivo, 
fazer um diagnóstico das turmas que estão iniciando os Cursos Técnicos e realizar ações para 
reduzir/eliminar essa perda.  
Você como Professor Coordenador de Projetos Responsável pela Orientação e Apoio Educacional 
dessa escola também foi chamado para participar dessa tarefa.   Detalhe como será a sua 
contribuição e o impacto de sua ação no enfrentamento das causas da desistência/evasão dos 
cursos técnicos do período noturno. 
 

 
 
 

De acordo com o Regimento Escolar das Escolas Técnicas do Centro Paula Souza nas reuniões do 
Conselho de Classe só tem direito a voto os professores da classe.  
Você acha que o Professor Coordenador de Projetos Responsável pela Orientação e Apoio 
Educacional deve participar das reuniões de Conselho de Classe mesmo sem direito a voto? Seja 
qual for sua resposta você deve dissertar argumentando e defendendo sua opinião. 
 

 
 
 

As atividades de Orientação e Apoio Educacional, em geral, são ações educacionais coletivas, ou seja, 
orientação em grupo, discussão em grupo, orientação em sala de aula, desenvolvimento de projetos, 
palestras, entre outros. Mas, muitas vezes o Professor Coordenador de Projetos Responsável pela 
Orientação e Apoio Educacional precisa acolher as solicitações dos professores para um atendimento 
individualizado de alunos, na maioria das vezes, aconselhamento.  
Qual a postura, mais adequada, do Professor Coordenador de Projetos Responsável pela 
Orientação e Apoio Educacional no momento do aconselhamento? 
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