
 

 

 

ETEC Martinho Di Ciero  -  4024-1009 

DESIGN DE INTERIORES - Integrado ao Ensino Médio 

HOSPEDAGEM M. Tec. 

DESIGN DE INTERIORES - Modular 

MEIO AMBIENTE - Modular 

PAISAGISMO- Modular 

PROGRAMAÇÃO DE JOGOS DIGITAIS - Modular 

 

EE Regente Feijó - 4013-3422 

INFORMATICA PARA INTERNET - Integrado ao Ensino  

Médio  

SECRETARIADO - Integrado ao Ensino Médio 

ADMINISTRAÇÃO - Modular 

LOGÍSTICA - Modular 

 

EE Cícero Siqueira Campos - 4022-4741 

ADMINISTRAÇÃO- Integrado ao Ensino Médio 

 

EE Francisco Nardy Filho - 4024-4253 

LOGÍSTICA - Integrado ao Ensino Médio 

 

Início das aulas 15/02/2018 

 

Este manual tem como objetivo esclarecer dúvidas quanto ao atendimento e 

procedimentos acadêmicos, processos do desenvolvimento escolar, assidui-

dade e pontualidade, para que juntos possamos alcançar a meta do bom atendi-

mento e excelência nas informações. 

 Elaborado por Nilza de F. Baptista- Orientadora Educacional  



Etec Martinho 
Equipe de 

Direção Geral    
Diretor de Serviço - Acadêmica   

Diretor de Serviço - Administrativo  
Assistente Técnico Administrativo   

Assistente Administrativo 
Prédio 

EE Regente Feijó  
 

EE Francisco Nardy Filho 
 EE Cícero Siqueira Campos 

Área 
Orientadora Educacional 

Pedagógico   
Ação Jovem/ Estágios CIEE 

Jovem Aprendiz 
Auxiliar Docente 

Atendente de Classe 
CIPA 

Presidente 
Vice-Presidente 

Secretário 
Secretário Substituto 

CIPA Teen 
BIBLIOTECA ATIVA 

 
Area/Curso 

Agenciamento de Viagens Técnico 

Administração   Logística - Técnico   

Design de Interiores Integrado  - Etim 

Design de Interiores  - Ténico 

Informática  para Internet - Técnico 

Informática  Integrado  -  Etim  

Informática para Internet   Integrado  - Vence 

Jogos Digitais - Técnico 

Hospedagem -  M . Tec 

Laboratório de Informática  

Laboratório de Ciências 

Laboratório de Hospotalidade  

Logística - Técnico   

Meio Ambiente   Técnico e Integrado  -  Etim 

Paisagismo Técnico 

Secretariado Integrado  - Vence 

CIEE 
Informática 

Di Ciero 
Gestão 
Profa. Juliana Tonon de Oliveira Prado 
Profa. Selma Aparecida Rizzi 
Profa. Aline Bossolan Azanha 
Prof. Silvio  José Camargo Noda  
Márcio Augusto Berti 
Coordenador(a) 
Prof. Atílio Antonio Scalet e 
Tiago Rogério Ribeiro Pertile 
Prof. Antônio Cláudio de Camargo 
Profa. Rosa Maria Taborda Veroneze  
Coordenador (a) 
Profa. Nilza de Fátima Baptista 
Profa. Dra. Cristiane de Carvalho  
Profa. Nilza de Fátima Baptista 
Prof. Atilio Antônio Scalet 
Renato Vieira de Barros  
Regiane Aparecida Pereira de Carvalho 
GESTÃO 2017/2018 
Prof. Atilio Antonio Scalet 
Prof. Adalberto Diogo 
Prof. Tiago Rogério Ribeiro Pertile 
Profa. Maria de Lourdes Alencar Martins  
Profa. Nilza de Fátima Baptista 
Prof. Gerson Luiz Pacheco Pinto  
Profa  Kátia Borges Urbini 
Coordenador(a) 

Prof. Atilio Antônio Scalet 

Profa. Vania Bordini Marchi 

Profa. Fabiana Pierre Curi Magnusson 

Profa. Larissa Scaleti Lopes  

Prof. Márcio Rogério dos Santos Ferraz 

Profa. Rita de Cássia Veronezzi Savioli 

Prof. Márcio Rogério dos Santos Ferraz 

Prof. Márcio Rogério dos Santos Ferraz 

Profa. Alessandra Nunes da Silva  Alwan 

Prof. André Ricardo Vacilotto 

Profa. Thais Helena Rossi 

Profa. Rosângela Venturini 

Profa. Nelci Aparecida Silveira Barbosa 

Profa. Simoni Michetti Geraldo Jaque 

Profa. Luciana Maris Francischinelli Souza e Toledo 

Profa. Maria de Lourdes Alencar Martins  

ESTAGIÁRIOS 
Danilo Duarte Antiquera 



MANUAL DE  

 

AULA INAUGURAL 

Aproveitamento de Estudos 

Certificado de Conclusão 

Coordenador de Curso 

CIPA 

CIPA Teen 

Deliberação 155 

Direitos e Deveres dos  Alunos 

Direitos e Deveres dos Pais 

Equipe de Gestão 

Grêmio Estudantil 

Guarda Religiosa  

Histórico de Conclusão 

Informações Complementares 

Instituições Auxiliares 

NSA 

Passe Livre  

Progressão Parcial 

Redimento Escolar 

Reunião de Pais e Mestres 

Setores de Apoio 

Termo de Responsabilidade 

Visitas Técnicas 

 

CONVIVÊNCIA 2018 

 

04 e 05 

10 

29 

02 

02 

13 

15 

16 e 17 

20 e 21 

02 

12 

14 

28 

22 a 25 

07 e 08 

11 

31 

26 , 27 e 30  

09 

21 

06 

30 

31 

 

 



SEMANA   

 

Administração e  Logística - Modular   

 

 

 

Administração e  Logística - Modular   

 

 

. 

. 

Administração  Integrado - Vence  

 

 

 

.Design de Interiores Integrado - ETIM 

Hospedagem  Integrado - ETIM    

 

 

Design de Interiores  - Modular 

Meio Ambiente  - Modular 

Programação de Jogos Digitais  - Modular 

Paisagismo - Modular 

 

Informática para Internet Integrado -Vence 

Secretariado Integrado - Vence 

 

 

Logística Integrado - Vence 

AULA INAUGURAL 

 

Dia 19/02/2018 (segunda-feira) 

 com Vania Bordini as 19h00 

Local Salão Nobre  EE Regente Feijó 

 

Dia 23/02/2018 (sexta-feira)  

Equipe de Gestão as 19h00 

Local Salão Nobre  EE Regente Feijó 

. 

. 

Dia 21/02/2018 (quarta-feira)  

Equipe de Gestão as 19h00 

Local ETEC Martinho Di Ciero 

 

Dia 19/02/2018 (segunda-feira)  

Equipe de Gestão as 19h00 

Local ETEC Martinho Di Ciero 

. 

Dia 20/02/2018 (terça-feira)  

Equipe de Gestão as 19h00 

Local ETEC Martinho Di Ciero 

 

. 

Dia 22/02/2018 (quinta-feira) 

Equipe de Gestão as 19h00 

Local ETEC Martinho Di Ciero 

. 

Dia 21/02/2018 (quarta-feira)  

Equipe de Gestão as 19h00 

Local ETEC Martinho Di Ciero 



 

PROGRAMAÇÃO DA SEMANA INAUGURAL  

PAUTA 

 O QUE É CURSO MODULAR OU TÉCNICO? 

 O QUE É CURSO INTEGRADO (ETIM # VENCE) 

 O QUE É  PROGRESSÃO PARCIAL? 

 O QUE É APROVEITAMENTO DE ESTUDOS? 

 O QUE É GUARDA RELIGIOSA? 

 O QUE É EXERCÍCIO DOMICILIAR ou CONDIÇÃO ESPECIAL DE ESTUDOS? 

 O QUE É DELIBERAÇÃO CEE Nº155/2017? 

 FREQUÊNCIA, ATESTADOS e JUSTIFICATIVAS DE FALTAS 

 NSA E SENHAS DE ACESSO 

 O QUE É AÇÃO JOVEM ? QUEM TEM DIREITO? 

 APRESENTAÇÃO DO GREMIO ESTUDANTIL “PAULO FREIRE 2017” 

 CIPA TEEN 2017 

 

 

 

OUTRAS INFORMAÇÕES : 

Horário de Aulas  

Horários da Coordenação de Curso 

Horário da Coordenação Pedagógica 

Horário da Orientação Educacional   

Horário da Secretaria   

 Passe Escolar / Passe Livre 

 



Declarações , Atestados e Solicitações diversas  2 dias  

*Histórico Escolar de Conclusão e de Transferência 30 dias  

Diplomas 120 dias  após a conclusão do curso 

Setores de Apoio 

Secretaria Acadêmica: Expede Atestados, Declarações, Certificados e Históricos, presta 

informações sobre conceitos, faltas e documentação do aluno, através do Novo Sistema 

Acadêmico NSA: 

 

 

 

 

Documentos exigidos para solicitação do Histórico Escolar de Conclusão:  Alunos (as) 
que estiverem em débito com a Secretaria Acadêmica não terão direito a  retirada de docu-

mentos 

Curso Técnico  - RG + CPF + Histórico de Conclusão do Ensino Médio + publicação SED   

Curso Técnico se declarou escolaridade pública no ato da inscrição
  - RG + CPF + Histórico de Conclusão 

do Ensino Médio + publicação SED  + Histórico de Conclusão do Ensino Fundamental/ 

declaração detalhada  

Curso Integrado  - RG + CPF + Histórico de Conclusão do Ensino Fundamental + publi-

cação SED   

REGIMENTO COMUM DAS ETECS DO CEETEPS  - Documento que rege as normas edu-
cacionais de todas as etec’s do Centro Paula Souza à disposição do aluno na sala de leitura 

NSA ou http://www.portal.cps.sp.gov.br/etec/regimento-comum/regimento-comum-2013.pdf 

Novo Sistema Acadêmico (NSA)- sintetiza todas as informações acadêmicas, com acesso 
através de senha pessoal entregue no ato da matrícula (a alunos e pais de alunos menores 

de idade) -  pessoal, intransferível e única.     

Plano Plurianual de Gestão (PPG)  disponível no site da escola www.etecitu.com.br é 
um documento que planeja ações para a escola por um período de cinco anos, sendo     

atualizado anualmente.  

Plano de Curso site da escola www.etecitu.com.br e sala de leitura , documento que 
determina o Currículo, as habilidades , competências e bases tecnológicas das habilitações 

profissionais autorizadas a funcionar na unidade escolar. 

Plano de Trabalho Docente PTD disponível no NSA o Plano de Trabalho Docente é docu-
mento elaborando pelo professor de acordo com o Plano de Curso. (PC), planejando todo o 
conteúdo por disciplina e liberado todo semestre. Artigo 38 do Regimento Comum das 
ETEC’s  



Instituições Auxiliares  

 

CIPA TEEN- Comissão  Interna de Prevenção de Acidentes DIDÁTICA - Gestão 

2018: Formada  essencialmente por alunos (as)  representantes de cada Turma/

Classe  eleitos no início do período letivo com o objetivo de esclarecer, divulgar e con-

scientizar os demais alunos sobre a importância da  CIPA no ambiente escolar; sugere 

palestras, informa sobre riscos, ocorrências e acidentes, reune-se  quinzenalmente 

para passar informações  e    sugestões,  participa ativamente da SIPAT .  

email :nilza.baptista@etec.sp.gov.br 

 

Conselho de Escola : Órgão deliberativo,  integrado por representantes da comunidade 
escolar e da comunidade extraescolar, cuja composição pode ser encontrada no TÍTULO 
II Da Organização Técnico-Administrativa CAPÍTULO I - REGIMENTO COMUM 
DAS ESCOLAS TÉCNICAS ESTADUAIS DO CENTRO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO 
TECNOLÓGICA “PAULA SOUZA” 

 

Grêmio Estudantil: Objetiva incentivar e promover atividades educacionais, culturais, 
cívicas, desportivas e sociais. Órgão  que representa os estudantes da Escola e exten-
sões eleitos no inicio do ano letivo (março) sob orientação de um professor, presta 
contas à comunidade escolar. Todos os alunos podem participar formando uma Chapa 
com cargos específicos, elaborando um plano de trabalho. Encontre informações e 

orientações no site do CEETEPS. 

 

IMPORTANTE:  Para alunos que estão ingressando nesse 1º semestre de 2018 - 
início das aulas em 15 de fevereiro de 2018 -  se não comparecer e não justificar 
sua ausência, após 5 (cinco) dias consecutivos, sua matrícula será cancelada auto-

maticamente. 

 

Representantes de Classe/Turma: Eleitos no início do período letivo (semestral/
anual) tem como principal função representar seus pares nas reuniões com a Coor-
denação, Direção ou Orientação Educacional , levando ao conhecimento das autori-
dades as queixas, sugestões, solicitações e elogios de seus representados, a fim de 
estreitar as relações pessoais e intrepessoais do discente./docente, auxilia a secretaria 
acadêmica em seus comunicados, bem como favorece a identificação dos alunos  com 

problemas de  faltas. 



 Instituições Auxiliares 

 

Ação Jovem: Programa de transferência de renda do Governo do Estado de São Paulo, 
voltado para jovens de 15 completos a 24 anos de idade, em situação de vulnerabilidade 
social, O responsável pelo (a)  aluno (a) deverá procurar a Orientadora Educacional toda 
quinta das 18h00 às 21h00, para receber pessoalmente orientações e esclarecimentos  
além de retirar a carta de encaminhamento ao CRAS do município que reside. Após o ca-
dastro no CRAS trazer o número do NIS para que se faça o cadastramento no programa. 

*Não será fornecida infomações pelo telefone. 

 

APM - Associação de Pais e Mestres: Tem a finalidade de mobilizar os recursos humanos, 
materiais e financeiros da comunidade, para auxiliar a Escola, no que diz respeito à 
melhoria do ensino, desenvolvimento de atividades de assistência ao escolar carente, con-
servação e manutenção de prédios, máquinas, equipamentos, programações de atividades 
culturais e de lazer. Conta com a participação dos pais/responsáveis, professores, direção e 

funcionários na condução dos assuntos de interesse da Unidade Escolar. 

A contribuição da APM é facultativa, porém muito necessária para a manutenção de 
alguns recursos e benefícios utilizados diariamente pelos alunos Ex: Internet móvel 
(wi-fi). 

 

Biblioteca ATIVA : Com serviço de xerox e impressão de trabalhos escolares Conta com 
Acervo sempre em construção, possui grandes títulos e variadas publicações.  Quer ler? 
Procure a nossa bilbioteca . Não quer mais um livro? Faça uma doação para aumentar-
mos nosso acervo. Não gosta de carregar livros? Leia através do seu smartphone, tablet 
ou  notebook. Acesse o link: http://www.dominiopublico.gov.br/pesquisa/

PesquisaObraForm.jsp -Horário de Funcionamento disponíveis nos murais e no site 

 

CIPA - Comissão  Interna de Prevenção de Acidentes Gestão 2017/2018:  Atílio An-

tônio Scalet, Adalberto Diogo, Tiago Rogério Ribeiro Pertile, Maria de Lourdes de 

Alencar Martins:  Formada por funcionários/professores representantes da unidade escolar  

eleitos anualmente é o órgão responsável pela segurança de funcionários, professores e 

alunos promovendo educação e orientação.*Sugestões de Palestras, informações sobre 

riscos, ocorrências e acidentes pelo email :086cipa@cps.gov.br 

 



 Rendimento Escolar   

 

Aproveitamento de Estudos  Cap III § 1º - do Regimento Comum das ETEC’s - O dis-

cente  poderá solicitar junto à Secretaria dentro do prazo estipulado no Calendário dispensa 
de disciplinas já cursados em outras instituições, mediante a apresentação de documentação 
oficial e legalmetne reconhecida pelo MEC , desde que tenha sido aprovado nos componen-
tes curriculares solicitados. O discente se submeterá a uma prova específica elaborada por 
profissional competente e deverá obter resultado stisfatório para que ocorra a dispensa.  

(modelo em Formulários da Secretaria) 
 

Deliberação CEE 155/2017- VI – atuar preventivamente de modo a evitar que os alunos fal-
tem às aulas, devendo a escola: a) alertar os alunos e seus pais para a possibilidade de não 
aprovação daqueles que obtiverem um percentual inferior a 75% do total de horas leti-
vas, mesmo se o rendimento escolar dos mesmos for satisfatório;  (modelo em Formulários 

da Secretaria) 
 

Desistência do curso: Caso o (a) aluno (a) opte pela desistência do curso em que está ma-
triculado deverá primeiramente comunicar oficialmente ao coordenador do curso, para 
que possa ser orientado sobre seus direitos legais, preencher documento próprio para essa 

finalidade oficial a secretaria acadêmica possa fazer os registros acadêmicos de desistência. 

 

Guarda Religiosa : O aluno terá diretio de desfrutar da Guarda Religiosa, desde que seja 
declarada na matrícula inicial solicitando o Requerimento na Secretaria Acadêmica, no 
início do periodo letivo, com comprovante da autoridade religiosa e papel oficial da entidade. 
O aluno não estará dispensado das atividades programadas, devendo cumprir o determnina-
do pelo docente da disciplina , sendo avaliado da mesma forma que os demais alunos. 

(modelo em Formulários da Secretaria) 

Progressão Parcial : Conceito I em até 3 (tres) componentes curriculares, ouvido o Con-
selho de Classe, classifica o discente  para o série/ módulo seguinte em regime de Pro-
gressão Parcial, pode acumular até 3 (tres) componentes curriculares, durante o curso. O 
docente   elaborará um programa especial de estudos, com possibilidade de avanço medi-
ante verificação do aprendizado. Processo  supervisionado pelos Coordenadores de Área e 
Pedagógico e acompanhado pela Orientadora Educacional. (modelo em Formulários da Sec-

retaria) 

Promoção: Será considerado promovido para módulo seguinte, o aluno que tenha obtido 
aproveitamento com conceitos MB; B e R em todos os componentes  curriculares do módulo 
ou ciclo e frequência mínima estabelecida no Regimento Escolar do CEETEPS  ( 75% do 

total das aulas dadas). 



Formulários  da Secretaria Acadêmica 

APROVEITAMENTO DE ESTUDOS 

 



Formulários  da Secretaria Acadêmica 

NOVO SISTEMA ACADÊMICO - NSA 

Senhas de Acesso  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A Secretaria Acadêmica disponibiliza aos pais/responsáveis e aos alunos, no 
início do ano letivo uma senha de acesso ao Sistema NSA que permite o aces-
so às  atividades aplicadas em sala, Plano de Trabalho Docente, frequência e 
avaliações do (a) filho (a) , além de facilitar o diálogo direto com a Secretaria 
Acadêmica receber e-mail e avisos da Secretaria , coordenação e/ou direção 
através do e-mail institucional (discente) pessoal (pais/responsáveis) a fim de  

esclarecer dúvidas.  

Por essa razão é importante deixar as informações pessoais atualizadas para 

que a escola possa exercer seu papel quando se fizer necessário. 

A senha é única, pessoal e intransferível e serve para efetuar as rematrículas 

nos períodos seguintes. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A Secretaria Acadêmica disponibiliza aos pais/responsáveis e aos alunos, no início do 

ano letivo uma senha de acesso ao Sistema NSA que permite o acesso às  atividades 

aplicadas em sala, Plano de Trabalho Docente, frequência e avaliações do (a) filho 

(a) , além de facilitar o diálogo direto com a Secretaria Acadêmica receber e-mail e 

avisos da Secretaria , coordenação e/ou direção através do e-mail institucional 

(discente) pessoal (pais/responsáveis) a fim de  esclarecer dúvidas.  

Por essa razão é importante deixar as informações pessoais atualizadas para que a 

escola possa exercer seu papel quando se fizer necessário. 

A senha é única, pessoal e intransferível e serve para efetuar as rematrículas nos 

períodos seguintes.adêmica receber e-mail e avisos da Secretaria , coordenação e/ou 

direção através do e-ra efetuar as rematrículas nos períodos seguintes. 

 



CALENDÁRIO    

REUNIÃO COM GRÊMIO 2017 

 

Organização do Período Eleitoral 

X.x.x.x.x.x.X.x.x.x.x.X.x.x.x.x.X.x.x.x.x.X.x.x.x.x.X.x.x.x.x. 

. 

 

Organização  das Chapas 

 

 

X.x.x.x.x.x.X.x.x.x.x.X.x.x.x.x.X.x.x.x.x.X.x.x.x.x.X.x.x.x.x. 

Elaboração do Estatuto do Grêmio  

Divulgação Período Eleitoral 

 

X.x.x.x.x.x.X.x.x.x.x.X.x.x.x.x.X.x.x.x.x.X.x.x.x.x.X.x.x.x.x. 

Registro das Chapas 

Nome e componentes 

 

Período Eleitoral  

X.x.x.x.x.x.X.x.x.x.x.X.x.x.x.x.X.x.x.x.x.X.x.x.x.x.X.x.x.x.x. 

ELEIÇÕES  GRÊMIO ESTUDANTIL 2018  

 

 

 

Apuração dos Votos 

 

X.x.x.x.x.x.X.x.x.x.x.X.x.x.x.x.X.x.x.x.x.X.x.x.x.x.X.x.x.x.x. 

Divulgação da Chapa  Vencedora 

 

 

Divulgação Organograma funcional e  Ações do 

Grêmio 2018 

Apresentação do GRÊMIO ESTUDANTIL   

GRÊMIO ESTUDANTIL 

Dia 15/02/2018  (quinta-feira) 18h00 

Local ETEC Martinho Di Ciero - Bilbioteca 

Datas, normas e regras 

X.x.x.x.x.x.X.x.x.x.x.X.x.x.x.x.X.x.x.x.x.X.x.x.x.x.X.x.x.x.x.X 

.De 19 a 28/02/2018 - os alunos deverão pas-

sar em todas as salas divulgando a importância 

do Grêmio e anotando os interessados 

Cada sala/turma deverá ter um repesentante 

na Chapa 

X.x.x.x.x.x.X.x.x.x.x.X.x.x.x.x.X.x.x.x.x.X.x.x.x.x.X.x.x.x.x.X 

 

01/03/2018   (quinta-feira)  das 12h00 às 21h00 

c/ Nilza  e Representante do Grêmio 2017 

X.x.x.x.x.x.X.x.x.x.x.X.x.x.x.x.X.x.x.x.x.X.x.x.x.x.X.x.x.x.x.X 

Dia 05/03 a 09/03/2018  

Local ETEC Martinho Di Ciero 

c/ Nilza  e Representante do Grêmio 2017 

12 a 23/03/2018  

X.x.x.x.x.x.X.x.x.x.x.X.x.x.x.x.X.x.x.x.x.X.x.x.x.x.X.x.x.x.x.X 

30/03/2018(sexta-feira)*URNA ELEITORAL  

INTEGRADO  DAS 9h30 as 11h00 

NOTURNO DAS 19h30 as 21h00 

 

INTEGRADO a partir das 11h20 

NOTURNO partir das 21h20 

X.x.x.x.x.x.X.x.x.x.x.X.x.x.x.x.X.x.x.x.x.X.x.x.x.x.X.x.x.x.x.X 

De 02 a 06/04/2018  

Integrado 9h00 e  Noturno 19h30 

 

EE Regente Feijó 02/04  

ETEC Martinho Di Ciero 03/04  

EE Cícero Siqueira Campos 04/04  

EE Francisco Nardy Filho  05//04  



CALENDÁRIO    

REUNIÃO  

INDICAÇÃO/NOMEAÇÃO  

 

 

Divulgação dos  

 

X.x.x.x.x.x.X.x.x.x.x.X.x.x.x.x.X.x.x.x.x.X.x.x.x.x.X.x.x.x.X. 

 

 

SEMANA DA CAMPANHA DE PREVENÇÃO 

E  

CONSCIENTIZAÇÃO 2018 

 

maio/2018 

MAIO  AMARELO ( Acidentes no Trânsito) 

X.x.x.x.x.x.X.x.x.x.x.X.x.x.x.x.X.x.x.x.x.X.x.x.x.x.X.x.x.x.X. 

 

 

ATIVIDADE BLS 

 

setembro/2018 

 

SETEMBRO VERDE (Doação de órgãos) 

X.x.x.x.x.x.X.x.x.x.x.X.x.x.x.x.X.x.x.x.x.X.x.x.x.x.X.x.x.x.X. 

 

 

CAMPANHA OUTUBRO ROSA 

Cancer de Mama 

NOVEMBRO AZUL 

Cancer de Próstata 

NOVEMBRO DOURADO 

Cancer Infato/Juvenil 
Cancer  

CAMINHADA DE CONSCIENTIZAÇÃO  

CIPA TEEN 

ORIENTAÇÃO EDUCACIONAL 

CIPA TEEN  2017  - 16/02/2018 às 13h00/ 

19h30 

Novos Componentes de  19/02 a 16/03/2018 

Indicados à  CIPA TEEN  2018 -  30/03/2018 
 

X.x.x.x.x.x.X.x.x.x.x.X.x.x.x.x.X.x.x.x.x.X.x.x.x.x.X.x.x.x.x.

Acidentes  provocados por  usuários de  

MOTOS, BICICLETAS, SKATES, 

LONG,PATINS, etc. 

FAIXA DE SEGURANÇA 

SINAIS DE TRANSITO 

SEGURANÇA PARA O PEDESTRE 

Convite aos Pais /Responsáveis 

X.x.x.x.x.x.X.x.x.x.x.X.x.x.x.x.X.x.x.x.x.X.x.x.x.x.X.x.x.x.x. 

Confeção de boneco de garrafa pet caracteri-

zando um torax humano 

Presença do Corpo de Bombeiros da Cidade 

de Itu 

Convite aos Pais /Responsáveis 

Certificação dos alunos CIPA Teen 2017 

Apresentação alunos CIPA Teen 2018 
 

X.x.x.x.x.x.X.x.x.x.x.X.x.x.x.x.X.x.x.x.x.X.x.x.x.x.X.x.x.x.x. 

 

De 22/10 a 09/11/2018 

Prevenção do Cancer de Mama  

Prevenção do Cancer de Próstata 

Prevenção do Cancer Infanto/Juvenil 

Palestras com ONG Mais Vida ,OncoItu e 

GPACI 

Convidamos  alunos e familiares a participar  

Dia 20/10/2018 (sábado) - Itu  *ver calendário do 

seu  município 



Formulários  da Secretaria Acadêmica   

GUARDA RELIGIOSA 



As Deliberações são emitidas no final do Conselho de Classe intermediário e 

deve ser assinado pelo Professor,  Coordenador de Curso, Coordenador Pe-

dagógico, Orientador Educacional, alunos e seus *responsáveis (quando o 

discente for menor –Técnico ou Integrado e apresentar mais de 3 Is no con-

junto do semestre ), na REUNIÃO DE PAIS,  

No caso acima o discente, caso não recupere os conceitos ao longo dos se-

mestres, está   RETIDO NA SÉRIE , devendo  rematricular-se na série para 

prosseguir os estudos. 

A Deliberação serve para nortear pais e alunos e possam discutir juntos quais 

as maiores dificuldades e como recuperar os conceitos. 

Formulários  da Secretaria Acadêmica 

DELIBERAÇÃO 155  



REGIMENTO COMUM DAS ETECS DO CEETEPS  

  à disposição do aluno na sala de leitura NSA ou http://www.portal.cps.sp.gov.br/etec/regimento-comum/
regimento-comum-2013.pdf 

 

TITULO VI - dos DIREITOS, DEVERES e REGIME DISCIPLINAR DO CORP DISCENTE 

Artigo 101- SÃO DIREITOS DOS ALUNOS  

 

I - Concorrer à representação nos órgãos colegiados, nas instituições auxiliaries e no 
órgão representativo dos alunos; .  

II– Participar na elaboração de normas disciplinares e de uso de dependências comuns, 
quando convidados pela Direção ou eleitos por seus pares; 

III– Receber orientação educacional e/ou pedagógica, individualmente ou em grupo;  

IV-Recorrer à Direção ou aos setores próprios da ETEC para resolver eventuais 
dificuldades que encontrar na solução problemas relativos a sua vida escolar, como: 
aproveitamento, ajustamento à comunidade e cumprimento dos deveres;  

V-Recorrer dos resultados de avaliação de seu rendimento, nos termos previstos pela         
legislação; 

VI– Requerer ou representar ao Diretor sobre assuntos de sua vida escolar, na defesa dos 
seus direitos, nos casos omissos deste Regimento; 

VII-Ser comunicado sobre os resultados da avaliação e critérios utilizados de cada compo-
nente curricular;  

VIII-Ser informado, no ínício do periodo letivo, dos planos de trabalhos dos componentes 
courriculares do módulo ou série em que está matriculado; 

IX-Ser ouvido em suas reclamações e pedidos; 

X– Ser respeitado e valorizado em sua individualidade, sem comparações e preferências; 

XI– Ter acesso e participação nas atividades escolares, incluindo as atividades extraclasse 
promovidos pela ETEC; 

XII-Ter garantia das condições de aprendizagem e de novas oportunidades mediante estu-
dos de recuperação, durante o periodo letivo; 

XIII– Ter garantida a avaliação de sua aprendizagem, de acordo com a legislação. 

 

Artigo 102-Os órgãos representatives dos alunos terão seus objetivos voltados à inte-
gração da comunidade escolar visando à maior participação do processo educativo e à 
gestão democrática da ETEC.  

 



REGIMENTO COMUM DAS ETECS DO CEETEPS  - continuação 

    à disposição do aluno na sala de leitura NSA ou http://www.portal.cps.sp.gov.br/etec/regimento-comum/
regimento-comum-2013.pdf 

 

Artigo 103 -  SÃO  DEVERES DOS ALUNOS  

 

I– Conhecer, fazer  conhecer e cumprir este Regimento e outras normas e regulamentos vi-
gentes na escola; 

II– Comparecer pontualmente e assiduamente às aulas e atividades escolares programadas, 
empenhando-se no êxito de sua execução; 

III– Respeitar os colegas, os  professors e demais servidores da escola; 

IV– Representar seus pares no Conselho de Classe, quando convocado pela Direção de Es-
cola; 

V– Cooperar e zelar na cooperação do patrimônio da escola e na manutenção da higiene e da 
limpeza em todas as dependências; 

VI– Cooperar e zelar pela sustentabilidade e preserevação ambiental utilizando racionalmente 
os recursos disponíveis; 

VII - Indenizar prejuízo causado por danos às instalações ou perda de qualquer material de 
propriedade do CEETEPS, das instituições auxiliaries, ou de colegas, quando ficar comprova-
da sua  responsabilidade; 

VIII - Trajar-se adequadamente em qualquer dependência da escola, de modo a manter-se o 
respeito mútuo e a atender  às normas de higiene e segurança pessoal e coletiva.  



REGIMENTO COMUM DAS ETECS DO CEETEPS   

  à disposição do aluno na sala de leitura NSA ou http://www.portal.cps.sp.gov.br/etec/regimento-comum/
regimento-comum-2013.pdf 

 

Artigo 104 - É VEDADO AO ALUNO  

 

I– Apresentar condutas que comprometam o trabalho escolar e o convívio social;  

II- Ausentar-se da sala de aula durante as aulas sem justificativas; 

III-Fumar em qualquer das dependências escolares; 

IV-Intrudizir, portar, guarder, vender, distribuir ou fazer uso de substâncias entorpedentes  
ou de bebidas alcoólicas, ou  comparecer embriagado ou efeito de tais substâncias na 
ETEC; 

V– Introuzir, portar, ter sob sua guarda ou utilizar qualquer material que possa causar 
riscios a sua saúde, a segurança e a sua integridade física, bem como as de outrem; 

VI– Ocupar-se, durante as atividades escolares, de qualquer atividade ou utilizar materiais 
e equipamentos alheios a elas; 

VII-Praticar jogos sem caráter educativo nas dependências na ETEC, exceto quando conti-
do nos planos de trabalho docente; 

VIII-Praticar quaisquer atos de violência física, psicológica ou moral contra pessoas, ou ter 
atitudes que caracterizam preconceito e discriminação; 

IX– Praticar quaisquer atos que possar causar danos ao patrimônio da escola ou de 
outrem nas  

dependências da ETEC; 

X– Promover coletas ou subscrições ou outro tipo de campanha, sem autorização da Dire-
ção; 

XI– Retirar-se da unidade durante o horário escolar  sem  autorização; 

XII– Utilizar as novas tecnologias dentro do ambiente escolar com o intuito de denegrir a 
imagem dos membros da comunidade escolar. 

 

Artigo 105 -  As ETEC`s elaborarão,com a participação a comunidade escolar as normas 
de convivência, consoante diretrizes que  serão estabelecidas pelo CEETEPS. 

 

 



REGIMENTO COMUM DAS ETECS DO CEETEPS   

  à disposição do aluno na sala de leitura NSA ou http://www.portal.cps.sp.gov.br/etec/regimento-comum/regimento
-comum-2013.pdf 

 

CAPÍTULO IV - DAS PENALIDADES 

 

Artigo 106 -  A inobservância das normas disciplinares fixadas nos termos dos artigos 103 e 
104, deste Regimento sujeita o aluno às penas de advertência,  de repreensão por escrito, de 
suspensão e de transferência compulsória pelo Diretor da ETEC. 

 

§ 1º A penalidade de suspensão poderá ser sustada pela Direção, quando atingidos os efeitos 
educacionais esperados. 

§ 2º A penalidade de suspensão poderá ser substituída por atividades de interesse coletivo, 
ouvido o Conselho Tulelar 

§ 3º A aplicação da penalidade de transferência compulsória deverá ser referendada pelo 
Conselho de Escola e, quando o aluno menor , deverá ser notificado o Conselho Tutelar 

§ 4º É assegurado ao aluno o direito de ampla defesa nos prazos estabelecidos pela notifi-
cação 

 

Artigo 107 -  A ocorrência disciplinar deverá ser comunicada : 

I - quando o Aluno for menor de 18 anos, em qualquer caso, a seu responsável; 

II -  a autoridade policial do município , se for considerada grave; 

III -  ao Conselho Tutelar , se for considerada grave, quando o aluno for menor de idade 



REGIMENTO COMUM DAS ETECS DO CEETEPS   

  à disposição do aluno na sala de leitura NSA ou http://www.portal.cps.sp.gov.br/etec/regimento-comum/
regimento-comum-2013.pdf 

 

TÍTULO VII - Dos Direitos e Deveres dos Pais ou Responsáveis  

CAPÍTULO I - Dos Direitos  

Artigo 108 - São direitos dos pais ou responsáveis:  

I - participarem das instituições auxiliares, conforme legislação;  

II - recorrerem dos resultados de avaliação do rendimento do aluno, conforme dispuser 

este Regimento e a legislação, se menor;  

III - representarem seus pares no Conselho de Escola;  

IV - serem informados sobre a frequência e rendimento dos alunos, incluindo as propostas 

de recuperação quando o aluno apresentar rendimento insatisfatório;  

V - serem informados sobre Projeto Político-Pedagógico da Etec;  

VI - solicitarem reclassificação de seu filho, se menor.  

 

CAPÍTULO II - Dos Deveres  

Artigo 109 - São deveres dos pais ou responsáveis:  

I - acompanharem, durante o período letivo, a frequência e rendimento do aluno pelos 

quais são responsáveis;  

II - atenderem às convocações da Direção da Etec;  

III - colaborarem no desenvolvimento das atividades de recuperação propostas pelo pro-

fessor;  

IV - comparecerem às reuniões programadas pela escola;  

V – orientar seus filhos para assumirem conduta responsável no ambiente escolar, incenti-

vando-os à plena dedicação aos estudos;  

VI - responsabilizarem-se por danos ao patrimônio público e privado, causados pelo aluno 

menor de idade pelo qual são responsáveis.  



  

CALENDÁRIO  REUNIÃO  

Oportunidade para acompanhar o 
 

1 BIMESTRE 
ABRIL 

 
 
 
 
 
 

17/04/2018 (terça-feira) 
 

X.x.x.x.x.X.x.x.x.x.x.X.x.x.x.x.X.x.x.x.x.X.x.x.x.x.X.x.x.x.x. 
 

2 BIMESTRE 
JULHO 

 
 
 
 

24/07/2018 (terça-feira) 
 

X.x.x.x.x.x.X.x.x.x.x.X.x.x.x.x.X.x.x.x.x.X.x.x.x.x.X.x.x.x.x 
 

3 BIMESTRE 
SETEMBRO 

 
 

27/09/2018 (quinta-feira) 
 
 
X.x.x.x.x.x.X.x.x.x.x.X.x.x.x.x.X.x.x.x.x.X.x.x.x.x.X.x.x.x.x.
x 

.4 BIMESTRE 
DEZEMBRO 

 
 
 

             21/12/2018 (sexta-feira)    
 

 

 

 

ATENÇAO: * Datas e horários  da Reunião de  

 

DE PAIS E MESTRES 

rendimento escolar do discente 

 
EE Regente Feijó * 
 
EE Francisco Nardy Filho * 
 
EE Cícero Siqueira Campos * 
 
ETEC Martinho Di Ciero 
 
X.x.x.x.x.x.X.x.x.x.x.X.x.x.x.x.X.x.x.x.x.X.x.x.x.x.X.x.x.x.x. 
EE Regente Feijó * 
 
EE Francisco Nardy Filho * 
 
EE Cícero Siqueira Campos * 
 
ETEC Martinho Di Ciero 
 
X.x.x.x.x.x.X.x.x.x.x.X.x.x.x.x.X.x.x.x.x.X.x.x.x.x.X.x.x.x.x. 
EE Regente Feijó * 
 
EE Francisco Nardy Filho * 
 
EE Cícero Siqueira Campos * 
 
ETEC Martinho Di Ciero 
 
 

X.x.x.x.x.x.X.x.x.x.x.X.x.x.x.x.X.x.x.x.x.X.x.x.x.x.X.x.x.x.x. 
 
EE Regente Feijó* 
 
EE Francisco Nardy Filho * 
 
EE Cícero Siqueira Campos * 
 
ETEC Martinho Di Ciero 
 
Divulgação dos Resultados Finais  
Promovidos e Retidos  
NSA  
 
 

Pais  e Mestres  serão divulgados  pela coor-
denação dos cursos. 
 



Informações Complementares  

 

Assistência Domiciliar: Poderá ser requerido na Secretaria, com comprovante médico 

onde deverá constar o CID (referente ao afastamento) + data de início e término do afasta-

mento, atende também alunas gestantes.  Pais/responsáveis pelos alunos menores deverão 

procurar a Coordenação de Área para formalizar o período de licença  recebendo as orien-

tações necessárias para que o aluno não fique prejudicado em seu curso.  

 

Falta Médica: O (a) aluno (a) que estiver em tratamento médico deverá solicitar que este 

acompanhamento, quando possível, não seja em horário de aula , deve-se evitar o compro-

metimento com o horário da escola. Quando houver necessidade de ausentar-se por motivo 

de consulta deverá trazer para a coordenação uma declaração de ausência especificando o 

período e a data, com assinatura do declarante, sem rasuras  

* Colocar no verso do atestado nome legível, Turma e escola (faciliatano o arquivamento) ** 

No caso de Atestado de Óbito idem 

 

Entrada em Atraso: O discente poderá eventualmente atrasar-se devendo, no entanto, 

chegar na segunda aula passar na Coordenação e solicitar autorização de entrada em   

atraso, declarando o motivo, quando menor de idade os pais serão avisados sobre o atraso 

do adolescente e o registro será feito em caderno de apontamento.    

* Quando da reunião de pais e mestres, o responsável deverá assinar ciência dos atrasos 

do (a) filho (a), orientando para que não vire uma cultura negativa para a formação do profis-

sional. 

 

Horário de Entrada e Saída:  Os alunos deverão seguir rigorosamente o horário de entrada 
e saída estabelecido pela unidade escolar, visando o seu perfil para o Mercado de Trabalho, 
onde faltas,     atrasos e saídas antecipadas são vistos como inadequados em diversas em-
presas. Nas Escolas Estaduais que abrigam os cursos  integrados o horário de entrada de 
segunda à sexta-feira  é 7h00 saída até 16h30; na ETEC a entrada é as 7h30 e saída até 
16h40, o período noturno da EE Regente Feijó e ETEC Martinho di Ciero a entrada às 

19h00 e saída as 22h55. Todos os cursos são ministrados  de segunda a sexta feira. 



 Informações Complementares   

 

Carteirinha de Estudante: É necessário portar a      
carteirinha de estudante, ela identifica o estudante 
nos horários de entrada e saída da unidade escolar. 
Beneficia o aluno com meia entrada em cinemas, 

teatros, eventos culturais e afins.  Estará disponível para o aluno ingressante após 45 dias do 

inicio das aulas. 

 

Saída de alunos menores de 18 anos De acordo com o Estatuto da Criança e do Adoles-

cente, a Escola tem a guarda estendida de alunos menores, portanto não será permitida a 

saída de alunos menores durante o período de aulas. Quando necessário, os pais deverão 

comparecer pessoalmente buscar o discente. Será anotado no caderno de controle o nome, 

curso e série (módulo) que o (a) aluno frequenta e feito uma autorização de saída (com o mo-

tivo da saida) que deverá ser entregue na   portaria para o funcionário da vigilância presente 

no plantão. Não será liberado através de telefonemas, evitando assim saídas sem o 

conhecimento dos pais/responsáveis, extende-se aos alunos maiores de 18 anos ma-

triculados nos cursos integrados. 

 

Saída de alunos maiores de 18 anos (curso Técnicos Modulares): Havendo necessidade, 
o aluno poderá sair sempre comunicando uma autoridades presente, porém ficará com 
falta. 
 

Passe Escolar: É diretio do aluno ser beneficiado com o passe escolar que lhe dará direito 

ao desconto diário no trajeto  casa-escola e vice-versa, a escola garante  50% do valor do 

benefício.     A Secretaria Acadêmica fornece declaração de matrícula a todos os alunos in-

gressantes que necessitarem do benefício. 

 
Vans e Fretados:  O estudante que desejar utilizar  ônibus fretado e/ou van escolar deverá se 
informar no município de origem  com as empresas que prestam este tipo de serviço.   
A secretaria acadêmica não possui informações adicionais. 

 



Informações Complementares  

 
Aprendiz Paulista: É um programa voltado para os alunos de todas as Escolas Técnicas do 
Centro Paula Souza, maiores de 14 e menores 24 anos. O aluno se cadastra e tem acesso 
às vagas de aprendizagem adequadas ao seu perfil. O programa permite, ainda, ao emprega-
dor anunciar gratuitamente as vagas de trabalho para, de acordo com o perfil solicitado, rece-
ber o jovem que melhor atenda as suas expectativas.  
 
Ação Solidária Em nossa u.e. não admitimos o trote entre veteranos e calouros, ao contrário  
estimulamos ações solidárias que visam ajudar /auxiliar/apoiar o ser humano. Para atingirmos 
nosso objetivo no início de cada semestre lançamos a Ação Solidária que se traduz na arre-
cadação de alimentos/produtos de limpeza que serão entregues a instituições de assistência 
às pessoas carentes.  
Período de Arrecadação  de 05 /03 a 13/04/2018 - Produtos de limpeza e higiene pessoal 
 
Centro de Hospitalidade  (CH): Construído  2004 nosso Centro de Hospitalidade  tem co-
mo finalidade atender as aulas práticas dos Cursos Técnicos do Eixo de  Hospitalidade e 
Lazer enriquecendo o currículo dos discentes. O espaço também é utilizado por toda a comu-
nidade escolar para Atividades-Didático-Pedagógicas, como férias , reuniões, apresentações 
de trabalhos de TCC’s , Palestras Didáticas e demais atividades que a ETEC Martinho Di 
Ciero desenvolve anualmente.  O C.H. possui parceiros importantes como FATEC “DOM 
AMAURY CASTANHO”, PROTUR, COMTUR., Comissão Municipal de Empregos, Secretaria 
de Meio Ambiente de Itu,  Sindicato Rural, que fazem  da alta qualidade o nosso referencial.  
 
Estágio: O Estágio não é obrigatório para as Habilitações Profissionais, porém valoriza o 
currículo e o aprendizado. Consulte no site da Escola  www.etecitu.com.br, as normas para 
realização de estágios.  Acompanhe as publicações nos murais da unidade escolar e informe-
se nos sites especializados em Estágios 
 
Jovem Aprendiz: LEI Nº 10.097/2000, ampliada pelo Decreto Federal nº 5.598/2005. Equi-
valente a um mínimo de 5% e um máximo de 15% do seu quadro de funcionários (empresa 
de médio e grande  porte),  aprendiz é o jovem que estuda e trabalha, recebendo, ao mesmo 
tempo, formação na profissão para a qual está se capacitando. Deve cursar a escola regular 
(se ainda não concluiu o Ensino Médio) e estar matriculado e frequentando instituição de en-
sino técnico profissional conveniada com a empresa. 
 
 
. 
 
. 
 



Informações Complementares   

Manutenção dos Jardins: Nossa unidade escolar difere de outras por  sua extensão territori-
al, seu grande número de espécies nativas e animais silvestres que fazem da  ETEC MARTI-
NHO DI CIERO única e inesquecível. O curso de Paisagismo completa nossa singularidade 
presenteando a todos com Jardins e cenário paisagístico  ricos em inspiração, como finaliza-
ção do curso em forma de TCC , para que se perpetue SOLICITAMOS O RESPEITO DE 
TODOS OS ALUNOS À FAUNA E FLORA EXISTENTE NO LOCAL. 
 

Reunião de Pais e Mestres Ao final de cada Bimestre a Direção Escolar juntamente com a 
Equipe de Gestão realizam disponibilizando aos pais /responsáveis informações sobre o de-
sempenho escolar do (a) seu (sua) filho (a), orientando sobre as dificuldades e comportamen-
to escolar acompanhe nosso Calendário Escolar, participe da vida escolar de seu (sua) filho 
(a). SUA PRESENÇA É DE EXTREMA IMPORTÂNCIA NA FORMAÇÃO DO (A)  SEU/SUA 
FILHO(A). O Calendário Oficial está disponível no site da etec. 
 
Trabalho de Conclusão de Curso (TCC): Desenvolvidos sob orientação de profissional da 
área de atuação  em que se concentra o curso e tem o objetivo de oferecer ao aluno ferra-
menta técnica complementar ao seu curso. Nos casos específicos dos cursos cujas habilida-
des práticas são táteis: Paisagismo, Meio Ambiente, Design de Interiores os trabalhos deve-
rão ser mantidos intactos pois fazem parte do patrimônio da escola. Respeite-os e Conserve-
os. 
 
Uniforme:  Tem como objetivo pedagógico unificar e identificar os discentes dentro do cam-
pus, facilitando  a visualização e distinção entre alunos (as) e visitantes. Inibindo saídas sem 
aturoização. Camiseta com identificação da Escola. Calça/Bermuda Jeans azul, Tactel azul 
marinho, Calça de moletom/agasalho azul marinho. Entrada impreterivelmente com uniforme. 
Não será permitido o uso de calça legging,  cotton ou shorts; camisetas baby look  
(feminina ou masculina) 
 
Visitas Técnicas Complementam o aprendizado, enriquecendo o conhecimento e estimulan-
do o aprendizado do (a) aluno (a) . Ao longo do curso o aluno terá oportunidade de conhecer 
locais, feiras, exposições, museus, etc. que irão fomentar ainda mais o aprendizado. Obs: A 
escola não custeia as visitas técnicas, portanto informe-se antecipadamente sobre locais, 
valores e datas. (acompanhe calendário) 
 
 
 
 



CALENDÁRIO REUNIÃO  

 

 

1 BIMESTRE 

MARÇO 

 

05  a 16/03/2018 
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2 BIMESTRE 

MAIO 

 

 

14 a 25/05/2018 
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. 

 

 

3 BIMESTRE 

AGOSTO 

 

13 a 24/08/2018 
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SETEMBRO  

 

PROGRESSÃO PARCIAL 

EE Regente Feijó 

 

EE Francisco Nardy Filho 

 

EE Cícero Siqueira Campos  

 

ETEC Martinho Di Ciero 
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EE Regente Feijó 

 

EE Francisco Nardy Filho 

 

EE Cícero Siqueira Campos  

 

ETEC Martinho Di Ciero 

 

 

X.x.X.x.x.x.x.x.X.x.x.x.x.X.x.x.x.x.X.x.x.x.x.X.x.x.x.x. 

Entrega das atividades aos  professores 

Última data 28/09/2018  

Integrado até 15h00 

Noturno até 21h00 



Formulários  da Secretaria Acadêmica   

 PROGRESSÃO PARCIAL 



Formulários  da Secretaria Acadêmica   

TERMO DE RESPONSABILIDADE DA PROGRESSÃO PARCIAL 



Formulários  da Secretaria Acadêmica   

HISTÓRICO ESCOLAR -  frente 

O HISTÓRICO ESCOLAR é documento  expedido pela Secretaria Acadêmica,  *30 (trinta) dias após o  final 

do curso Técnico e/ou Integrado e entregue  somente ao aluno, que assina seu recebimento no ato. Nele 

constam as notas finais (aproveitamento) discente , além dos dados pessoais e vida escolar anterior á etec. 



 Formulários  da Secretaria Acadêmica   

HISTÓRICO ESCOLAR - verso 

No verso do  HISTÓRICO ESCOLAR  há CERTIFICADO DE CONCLUSÃO , que ratifica todo o 

conteúdo. É muito comum os alunos , recém formados, se confundirem achando que são 

documentos diferentes e separados, porém não são. Quando o aluno retira o Histórico Esco-

lar também leva o Certificado que muitas faculdades pedem no ingresso ao ensino superior. 



PASSE LIVRE 

E.M.T.U. 

Os alunos  que pertencerem à Região Metropolitana de Sorocaba têm direito à  

gratuidade pela EMTU (Empresa Metropolitana de Transportes Urbanos) municípios 

abrangidos:  Alambari, Alumínio, Araçariguama, Araçoiaba da Serra, Boituva, Capela 

do Alto, Cerquilho, Cesário Lange, Ibiúna, Iperó, Jumirim, Mairinque, Piedade, Pilar do 

Sul, Porto Feliz, Salto, Salto de Pirapora, São Miguel Arcanjo, São Roque, Sarapuí, 

Sorocaba, Tapiraí, Tatuí, Tietê e Votorantim.  www.emtu.sp.gov.br 

 



TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO   

Curso: TÉCNICO  EM PAISAGISMO 

Jardim daS BORBOLETAS e BEIJA-FLORES 2017 

PRESERVE TODOS OS ESPAÇOS DA ETEC, RESPEITE O MEIO AMBIENTE, 

 NÃO JOGUE LIXO, NÃO QUEBRE, NÃO DANIFIQUE 

DENUNCIE QUALQUER TIPO DE VANDALISMO. 

A ESCOLA TAMBÉM É  SUA! 



CALENDÁRIO DE     

Administração e  Logística - Modular   

datas a confirmar 

 
X.x.x.x.x.x.X.x.x.x.x.X.x.x.x.x.X.x.x.x.x.X.x.x.x.x.X.x.x.x.X. 

Administração  Integrado - Vence  

26/03 e 02/04 

07/04 

04/09 e 09/09 

14/05  e 21/05  

16 a 20/04 

.X.x.x.x.x.x.X.x.x.x.x.X.x.x.x.x.X.x.x.x.x.X.x.x.x.x.X.x.x.x.X

.Logística Integrado -Vence   

26/03 e 02/04 

07/04 

04/09 e 09/09 

14/05  e 21/05  

16 a 20/04 
X.x.x.x.x.x.X.x.x.x.x.X.x.x.x.x.X.x.x.x.x.X.x.x.x.x.X.x.x.x.X. 

Design de Interiores Integrado - ETIM 

 

Hospedagem  Integrado - ETIM    

datas a confirmar 
X.x.x.x.x.x.X.x.x.x.x.X.x.x.x.x.X.x.x.x.x.X.x.x.x.x.X.x.x.x.X. 

Design de Interiores  - Modular 

 

Meio Ambiente  - Modular 

 

Programação de Jogos Digitais  - Modular 

 

Paisagismo - Modular 

datas a confirmar 
X.x.x.x.x.x.X.x.x.x.x.X.x.x.x.x.X.x.x.x.x.X.x.x.x.x.X.x.x.x.X. 

Informática para Internet  Integrado - Vence 

Secretariado Integrado Vence 
 

Obs.:  Locais e datas poderão ser alterados 

Os valores serão informados  através   

As visitas técnicas servem  para valorizar 

VISITAS TÉCNICAS  (Sujeito a alterações) 

S.A.P.A 

STARRET 

NATURA  - Cajamar  
X.x.x.x.x.x.X.x.x.x.x.X.x.x.x.x.X.x.x.x.x.X.x.x.x.x.X.x.x. 

PORTO PAPEL 

FEIRA DO EMPREENDEDOR-Anhembi/

SP 

STARRET 

NATURA - Cajamar 

Semana de Palestras 
X.x.x.x.x.x.X.x.x.x.x.X.x.x.x.x.X.x.x.x.x.X.x.x.x.x.X.x.x. 

PORTO PAPEL 

FEIRA DO EMPREENDEDOR-Anhembi/

SP 

STARRET 

NATURA - Cajamar 

Semana de Palestras 

X.x.x.x.x.x.X.x.x.x.x.X.x.x.x.x.X.x.x.x.x.X.x.x.x.x.X.x.x. 

CASA COR 

EXPO REVESTIR 

SGB - SOCIAL GOOD BRASIL 

SAN RAPHAEL COUNTRY CLUB  
X.x.x.x.x.x.X.x.x.x.x.X.x.x.x.x.X.x.x.x.x.X.x.x.x.x.X.x.x. 

CASA COR 

CAMPUS PARTY 

TI MANAGEMENT 

ABD SÃO PAULO 

SALT LAKE TRIBUNE 

ABF 

PROGREENEXPO 

 
X.x.x.x.x.x.X.x.x.x.x.X.x.x.x.x.X.x.x.x.x.X.x.x.x.x.X.x.x. 

BGS 

CAMPUS PARTY 
 

 
pelos coordenadores. 

de inforamção oficial da escolar.   

o curso e enriquecer o aprendizado. 
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TERMO DE RECEBIMENTO DAS NORMAS  DE CONVIVÊNCIA 2018 

ETEC MARTINHO DI CIERO  

 

 

 

 

Eu, ____________________________________________________, aluno (a)  do curso : 

 

 ETEC Martinho Di Ciero  

(   )DESIGN DE INTERIORES - Modular 

(   )DESIGN DE INTERIORES - Integrado ao Ensino Médio 

(   )HOSPEDAGEM INTEGRADO - Integrado ao Ensino Médio 

(   )MEIO AMBIENTE - Modular 

(   )PAISAGISMO- Modular 

(   )PROGRAMAÇÃO DE JOGOS DIGITAIS - Modular 

EE Regente Feijó    
(   )ADMINISTRAÇÃO - Modular 

(   )INFORMATICA PARA INTERNET - Integrado ao Ensino Médio  
(   )LOGÍSTICA - Modular 

(   )SECRETARIADO - Integrado ao Ensino Médio 
EE Cícero Siqueira Campos   

(   )ADMINISTRAÇÃO- Integrado ao Ensino Médio 
EE Francisco Nardy Filho   

(   )LOGÍSTICA - Integrado ao Ensino Médio 
 

 

DECLARO que recebi na data   de _______/02/2018 as NORMAS DE CONVIVÊNCIA 2018  

 

 

 

_________________________________________________________ 

Assinatura aluno ou responsável 


