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Etec Drª. Ruth Cardoso - EE Enio Vilas Boas - São Vicente
Resultado Geral
Parecer da Supervisão Regional
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A EE Enio Vilas Boas obteve um desempenho
inferior ao de 2014 em todos os Blocos, sendo dois
deles visitados pelos Observadores, a saber:
Comunicação e Documentação Escolar e
Pedagógico. Entretanto, percebe-se um trabalho da
equipe de CCD e Coordenação de Curso
desenvolvidos de forma alinhada à sede. Os
espaços ocupados pela parte Administrativa são
bastante adequados e atendem às necessidades
da Classe Descentralizada possibilitando aos
docentes terem condições semelhantes às da
Sede.
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CD - Comunicação e Documentação Escolar
Parecer do Diretor
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De acordo, com a auto avaliação dos responsáveis
pelo bloco, composto por diversos segmentos que
representam a Unidade Escolar e Classe
Descentralizada, que busca avaliar a
sistematização da gestão participativa,
cumprimento de prazos, vida escolar e
cumprimento curricular, vida funcional e segurança
e informação
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A CD EE Enio Vilas Boas, em São Vicente,
mantém a mesma rotina de trabalho adotada pela
sede (Etec Dra. Ruth Cardoso), dentro dos padrões
de documentação e procedimentos orientados pelo
Centro Paula Souza, prezando pelo cumprimento
curricular e socialização de informações, mesmo
que com algumas limitações impostas pela EE no
tocante ao uso do espaço físico e condições
estruturais que são comuns nas unidades que
fazem parte da parceria entre CPS e SEE, mas que
não interferem no trabalho da equipe da CD no que
se refere à rotina documental e ao processo de
ensino-aprendizagem.

CD - Parcerias e Convênios SEE
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Parecer do Diretor
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De acordo, com a auto avaliação dos responsáveis
pelo bloco, composto por diversos segmentos que
representam a Unidade Escolar e Classe
Descentralizada, que busca avaliar a
sistematização das parcerias e convênios.
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Este bloco não foi visitado.
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CD - Pedagógico
Parecer do Diretor
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De acordo, com a auto avaliação dos responsáveis
pelo bloco, composto por diversos segmentos que
representam a Unidade Escolar e Classe
Descentralizada, que busca avaliar a
sistematização da gestão pedagógica da Classe
Descentralizada
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A Classe Descentralizada da Etec Dra. Ruth
Cardoso - EE Enio Vilas Boas desenvolve suas
práticas pedagógicas alinhadas aos procedimentos
instituídos pela Etec Sede. Percebe-se a presença
rotineira da Direção e Coordenação Pedagógica no
cotidiano escolar, principalmente ao se verificar os
projetos diferenciados existentes na Unidade.
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