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BIBLIOETEC- 2019 

PROPOSTAS DE PROJETOS 

 

ENCONTRO COM O AUTOR  

Proporcionar para a coletividade etequiana e para o corpo social da cidade de São 

Pedro a possibilidade de vivenciar como uma obra literária é produzida, desde a ideia 

inicial até a conclusão final, isto é, sua introdução no mercado editorial para venda. 

Evento como esse, vale destacar, já foi realizado em outras oportunidades, com uma 

aluna da U.E. e um escritor local. Em ambas as oportunidades o interesse dos 

participantes, o desejo pela leitura e o interesse por, eventualmente, colocar suas 

habilidades escritoras a prova, foram identificadas. Sendo assim, procuraremos 

identificar entre a comunidade um ou mais escritores para promovermos uma noite 

de apresentação da obra e autógrafos desse(s) autor(es), onde o mesmo exporá sua 

experiência à comunidade, a fim de que todos conheçam como se dá o processo 

autoral e editorial, bem como todos os aspectos que envolvem essa atividade. 

 

BIBLIOTECA ATIVA – “ATIVANDO” OS CURSOS TÉCNICOS  

Objetivando colaborar, com outros projetos existentes na U.E., no combate a evasão 

dos alunos, em especial dos Cursos Técnicos, o projeto da Biblioteca Ativa visa 

promover uma série de atividades motivacionais e formativas para os discentes 

integrantes de nossos cursos, que são eles: Técnico em Administração, Técnico em 

Logística, Técnico em Recursos Humanos e Técnico em Serviços Jurídicos. A 

proposta é realizar, em conjunto com a coordenação e professores, dos cursos 

técnicos, uma série de apresentações de vídeos documentários, entrevistas com 

especialistas, filmes, etc. que busquem informar, formar e incentivar na continuidade 

e na motivação para seguirem nas carreiras pretendidas. Desta maneira, para 

realizarmos o projeto, serão indispensáveis os seguintes mecanismos: - Exposição do 

material de apresentação no espaço físico da Biblioetec; - Realização de um debate 

sobre a proposta, refletindo sobre o alcance do projeto proposto; - Concluir o projeto 

destacando a importância de valorizar e motivar as diversas áreas profissionais 

cursadas na U.E. Reafirmar, com isso, a importância de se manter e concluir o 

processo formativo em uma ETEC, especialmente pelas exigências cada vez mais 

agudas do mercado de trabalho e pelo fase crítica na qual a economia de nosso país 

se encontra. Destacar, ainda, que propostas dessa natureza tem como meta 

colaborar para ampliação o leque de instrumentos didáticos que podem ser 

utilizados no auxílio do processo de ensino aprendizagem e buscar diminuir a evasão 

escolar da U.E 
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CINE BIBLIOETEC- A LITERATURA VAI AO CINEMA  

Promover uma ação educativa que demonstre que é possível e prazeroso associar a 

produção cinematográfica à educação, ou seja, demonstrar e utilizar filmes, que 

foram adaptados das grandiosas e clássicas obras literárias- nacionais e 

internacionais, como uma poderosa ferramenta para instrução, educação e reflexão 

humanas. A propósito, cabe lembrar, que esse projeto foi realizado em outros anos 

letivos, porém, nunca foi voltado exclusivamente para obras literárias que foram 

transformadas em filmes. Aliás, daremos atenção especial para obras que estão nas 

listas dos maiores vestibulares do Brasil, entre outras. A partir de uma seleção de 

filmes, relacionados aos conteúdos trabalhados no Ensino Médio, ETIM e Técnico 

Profissionalizantes, serão utilizados diversos instrumentos, tais como: - Escolha do 

filme que contemple o objetivo proposto. A propósito, os professores(as) da U.E. 

também podem, voluntariamente, sugerir filmes e documentários, onde os mesmos 

serão analisados pelos professores responsáveis pela “Biblioteca Ativa”, 

coordenação pedagógica e direção – com o intuito de organizar e otimizar a 

utilização nas dependências da Biblioetec;  

- Exposição do conteúdo do filme mostrando para os educandos onde o mesmo 

auxiliará na ampliação dos conhecimentos acadêmicos;  

- Apreciação dos filmes propostos;  

- Debates reflexivos, dialogados e expositivos relacionados ao tema proposto;  

- Concluir a atividade demonstrando que, além de colaborar para a ampliação de 

conhecimentos referentes à aprendizagem escolar, o cinema pode colaborar no 

processo de formação do aluno como cidadão.  

CONSCIENTIZAR PARA PRESERVAR - O PAPEL DE CADA UM NA PRESERVAÇÃO DO 

PATRIMÔNIO MATERIAL DA ETEC “GUSTAVO TEIXEIRA”  

Especialmente depois da reforma que ocorreu nas instalações da U.E. no ano de 

2017 e acatando ao pedido da direção, constatou-se a necessidade de desenvolver 

um trabalho contínuo de conscientização para a preservação do patrimônio material 

da ETEC – Gustavo Teixeira. O projeto é voltado, especialmente para as novas 

turmas. No entanto, como sabemos, é importante reforçar as reflexões e ações para 

as todas as turmas, iniciantes ou não. A ideia é apontar, por meio de uma exposição 

de slides, fotos, dados estatísticos, depoimentos, vídeos reportagens e sites, o real 

quadro caótico em que boa parte das instituições de ensino público no Brasil 

atravessam. Depois dessa etapa, apresentar para a comunidade etequiana nossa 

realidade estrutural física, ou seja, as condições e instalações de nossa biblioteca – 

dando ênfase ao Projeto Biblioteca Ativa e sua importância –, das salas de aula, do 

refeitório, da acessibilidade, isto é, conscientizar a todos da qualidade do local de 

nossos estudos e projetos. Sendo assim, pretende-se despertar em nossos alunos a 

necessidade de preservarmos nossa escola e que para tanto é fundamental a 

participação de cada um dentro dessa nobre missão – preservar o patrimônio escolar 

público.  
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SALÃOZINHO DE HUMOR DA BIBLIOETEC  

Incentivar nossa comunidade escolar e de outras instituições de ensino de São Pedro 

e região, a participar de mais um evento que estimula as habilidades artísticas, 

reflexivas, criticas e bem-humoradas – um concurso de caricatura, charge e cartum 

em nossa U.E. Trabalho desta natureza, foi realizado em comemoração dos 5 anos da 

ETEC Gustavo Teixeira. Na ocasião, intitulou-se FAZENDO ARTE NA ESCOLA 2015 - 

1.º PRÊMIO ESCOLAR DE CARICATURA, CHARGE E CARTUM. Na ocasião, foi 

inaugurado na U.E., com a presença do homenageado, o Espaço Paulo Caruso – que 

é utilizado para diversos eventos dentro de nossa escola. Abrilhantando ainda mais o 

evento, realizou-se uma parceria com os organizadores do Salão Internacional de 

Humor de Piracicaba no qual estes, disponibilizaram uma mostra, com diversas 

obras, destacando os 40 anos do brilhante evento. Para este ano, vamos propor 

novamente a colaboração dos organizadores do Salão de Humor de Piracicaba para 

nos orientar e, quem sabe, novamente expor suas magníficas obras em nossa U.E. 

 

 
 


