ETEC GUSTAVO TEIXEIRA - São Pedro
PROJETO BIBLIOTECA ATIVA 2015
BIBLIOETEC
RELATÓRIO – 1º SEMESTRE DE 2015
1 – Fase de Comunicação (visitas monitoradas para apresentação da biblioteca e suas
normas)
As visitas monitoradas ocorreram na primeira semana de aula, quando os alunos eram
apresentados às diversas áreas da Unidade Escolar (U.E.). Desta forma, eram apresentados à
área da biblioteca e às suas normas.
*** Normas:
Artigo 11 - São deveres do usuário:
I - identificar-se para todo e qualquer serviço solicitado à Biblioteca;
II - zelar pelo material bibliográfico a fim de preservar sua integridade;
III - devolver todo o material dentro do prazo estabelecido pela Biblioteca;
IV - respeitar os servidores da Biblioteca, acatando suas instruções quanto às normas existentes;
V - obedecer à Lei dos Direitos Autorais (Lei nº 9.610/1998);
VI - respeitar o horário de funcionamento da Biblioteca;
VII - utilizar o computador de forma consciente, evitando sites inadequados e utilizando-o de forma
a priorizar as pesquisas acadêmicas;
VIII - denunciar tentativas de fraudes, vandalismo ou quaisquer outros atos que possam prejudicar
o patrimônio, o acervo ou o bom andamento das atividades realizadas na Biblioteca;
X - colocar o celular no modo silencioso, em respeito aos colegas que se dedicam ao estudo e à
pesquisa.
Artigo 12 - É proibido ao usuário:
I - entrar com alimentos e bebidas;
II - ter uma conduta imprópria, por gestos ou palavras, que possa colocar em perigo o acervo ou
faltar ao respeito e decoro devido aos servidores que ali trabalham para servir à comunidade e aos
demais usuários;
III - entrar com animais;
IV - entrar com bolsas, mochilas, sacolas, pastas e afins nas dependências do acervo e sala de
estudo;
V - fumar, conforme a Lei Federal nº 9.294, de 15/07/1996, artigo 2º, § 1º;
VI - utilizar documento de outro usuário para empréstimo e/ou outros serviços;
VII - utilizar aparelhos ou equipamentos sonoros que perturbem a ordem, o silêncio e a
concentração dos usuários.
Uso da Biblioteca:
 Expressamente proibido entrar comendo na biblioteca;
 Expressamente proibido entrar no recinto do acervo com bolsas, mochilas, etc., os mesmos
devem ser deixados no guarda volumes e o usuário é responsável pela chave do casulo;
 Computadores estão disponíveis para trabalhos e consultas (pesquisas). O seu uso está
vinculado à autorização do responsável pela biblioteca no momento;
 O material pode ser consultado livremente, mas os usuários não devem devolvê-lo nas
prateleiras, eles devem ser colocados na caixa sobre o balcão de atendimento;
 Cada aluno pode retirar 2 livros e 2 revistas, simultaneamente;
 A permanência com os livros e revistas é de 7 dias (uma semana);









O material pode ser renovado caso não haja reserva;
O aluno pode reservar um material da biblioteca que esteja em uso, e assim que ele estiver
disponível, o aluno será avisado;
O atraso na devolução dos materiais implica sansões aos usuários: suspensão de retirada
de materiais;
O aluno tem até 24 horas para devolver o material emprestado após o dia de devolução
(carência);
Alguns materiais são de referência, como os livros que têm um selo vermelho e outros
como: atlas, enciclopédias, dicionários, TCCs, etc. Estes materiais não podem sair da
biblioteca, mas podem ser consultados aqui;
Todos os alunos e professores já estão cadastrados no sistema. No caso dos alunos,
devem informar sempre seu último nome (sobrenome);
Quando o acervo estiver classificado num sistema, este estará à disposição dos usuários
para consulta.

*** Evidências:

2 – Fase de Promoção de eventos na “Biblioteca Ativa” (atividades culturais, concursos,
oficinas, etc.)
***** RODA DA LEITURA
Esse projeto foi desenvolvido com o interesse de despertar em nossos alunos, leitores, o
desejo de abrir um livro, uma revista ou um jornal e viver a cada leitura os sentimentos provocados
por uma boa narrativa são a essência do espaço educacional. O Projeto Roda da Leitura parte do
princípio de que difundir o gosto pela leitura em torno da escola é benéfico à comunidade e aos
alunos, por propiciar a convivência em ambiente letrado. Incentivar os alunos a ler os mais
diferentes gêneros textuais, adquirindo o gosto pela leitura, pode garantir o seu sucesso ao longo
de toda sua trajetória escolar, profissional, além de ampliar sua compreensão de mundo.
***** Material de leitura disponível na BIBLIOETEC para o desenvolvimento do projeto


Livros diversos indicados para cada debate realizado, exemplos:

- RAMOS, Graciliano. Vidas Secas. Moderna. São Paulo, 2008.
- ATLAS GEOGRÁFICO ESCOLAR. IBGE. Rio de Janeiro, 2009
- TIRAPELI, Percival. Patrimônio da Humanidade no Brasil. Barsa Planeta. São Paulo, 2000.
- CARUSO, Paulo. O Bonde da História. Mil Folhas Edições Ltdas. São Paulo, 1991.
- CARUSO, Paulo. Avenida Brasil – enfim um país sério.Devir Livraria. São Paulo, 2010.
- AMY, Knight. Como Começou a Guerra Fria. Editora: Record.
- MIRANDA, Mônica Liz; FARIA, Ricardo Moura. Da Guerra Fria À Nova Ordem Mundial. Editora:
Contexto.
- DIAS JR, Jose Augusto. A Era do Medo. Editora: Ática
- 37 Salão Internacional de Humor. Imprensa Oficial do Estado de São Paulo, 2010.


Revistas existentes na Biblioteca, exemplos:

- Revista de História da Biblioteca Nacional do Rio de Janeiro.
- Carta na Escola.
- Brasil Escola.
- Revista do Centro Paula Souza.
- Logosofia.
- Revista do Instituto Histórico e Geográfico de Piracicaba.


Jornais regionais e de circulação nacional, exemplos:

- Tribuna de São Pedro.
- O Estado de São Paulo
**** Temas debatidos
Tema (I): A Crise Hídrica e a Qualidade de Vida – a possibilidade de recuperação das
nascentes na Serra do Itaqueri (Cuesta de São Pedro)
*LOCAL: Biblioetec
* Data: 12/03/ 2015 e 06/04/2015
* Horário: 15:30hs – 17:30hs
Tema (II): Liberdade de Expressão, existem limites? O Atentado na França – Charlie Hebdo
*LOCAL: Biblioetec
* Data: 05/05/ 2015 e 19/05/2015

* Horário: 14:00hs – 16:00hs
Tema (III) – Os 70 anos depois da Segunda Guerra Mundial - a volta da Guerra Fria?
*LOCAL: Biblioetec
* Data: 23/06/ 2015 e 30/06/2015
* Horário: 14:00hs – 16:00hs
***** EVIDÊNCIAS

Fotos: Professor Maurício Carmezini

***** CINE CONHECIMENTO
Assim como foi desenvolvido no ano de 2014, foi realizado, no 1º semestre de 2015, uma
ação educativa que demonstrou que é possível e prazeroso associar a produção cinematográfica à
educação, ou seja, demonstrar e utilizar filmes/documentários como fontes poderosas de
informação e ferramentas eficazes para instrução, educação, conscientização e reflexão humanas.
***** EVIDÊNCIAS *****

FILME/DOCUMENTÁRIO: “ENTRE RIOS”
ATIVIDADE COMPLEMENTAR VINCULADA A DISCIPLINA DE BIOLOGIA; GEOGRAFIA;
SOCIOLOGIA E HISTÓRIA
*LOCAL: Sala de Vídeo
* Data: 27/03/2015
* Horário: 13h30min - 15h30min
LISTA DE PRESENÇA
- Turma completa – ETIM 1C
FILME/DOCUMENTÁRIO: “RODA VIVA – IRMÃOS CARUSO” - TV CULTURA
ATIVIDADE COMPLEMENTAR VINCULADA A SEMANA COMEMORATIVA DOS 5 ANOS DE
ANIVERSÁRIO DA ETEC GUSTAVO TEIXEIRA
*LOCAL: Sala de Vídeo
* Data: 08 e 09/ 04/ 2015
* Horário: 16h - 17h30min
LISTA DE PRESENÇA
- Ana Carolina – ETIM – 1C
- Davi – ETIM – 1C
- Luis Gustavo – ETIM - 1C
- Caique – ETIM – 1C
- Alleph – ETIM - 2C
- Gabrielle – ETIM – 2C
- Luiz Paulo – 3A
- Victor – 3A
- Bárbara – 3B
- Helena – 3B
- Ana Júlia – 3A
- Luiz Gonzaga – morador da cidade de São Pedro.
FILME: “MUNIQUE”
ATIVIDADE COMPLEMENTAR VINCULADA A DISCIPLINA DE HISTÓRIA
*LOCAL: Sala de Vídeo
* Data: 24/04/2015
* Horário: 13h30min – 16h45min
LISTA DE PRESENÇA
- Brenda – ETIM - 1C
- Davi – ETIM – 1C
- Luis Gustavo – ETIM - 1C
- Caique – ETIM – 1C
- João Victor – 2A
- Rafaela- ETIM – 2C
- Gabrielle – ETIM – 2C
- Helena – 3B
FILME: “REI ARTHUR”
ATIVIDADE COMPLEMENTAR VINCULADA A DISCIPLINA DE HISTÓRIA E LITERATURA

*LOCAL: Sala de Vídeo
* Data: 08/05/2015
* Horário: 13h30min – 16h45min

LISTA DE PRESENÇA
- Marcos – 1B
- Ana Júlia – 3B
- Rodrigo – ETIM – 1C
FILME: “A LISTA DE SHINDLER”
ATIVIDADE COMPLEMENTAR VINCULADA A DISCIPLINA DE HISTÓRIA E LITERATURA
*LOCAL: Sala de Vídeo
* Data: 22/05/2015
* Horário: 13h30min – 16h45min (PARTE I)
LISTA DE PRESENÇA
- Lucas - 3B
- Emanuelli – 3B
- Rodrigo – 3A
- Luiz Paulo – 3A
FILME: “A LISTA DE SHINDLER”
ATIVIDADE COMPLEMENTAR VINCULADA A DISCIPLINA DE HISTÓRIA E LITERATURA
*LOCAL: Sala de Vídeo
* Data:29/05/ 2015
* Horário: 13h30min – 16h45min (PARTE II)
LISTA DE PRESENÇA
- Lucas - 3B
- Emanuelli – 3B
- Rodrigo – 3A
- Luiz Paulo – 3ª
FILME: “O JOGO DA IMITAÇÃO”
ATIVIDADE COMPLEMENTAR VINCULADA A DISCIPLINA DE HISTÓRIA, GEOGRAFIA E
SOCIOLOGIA.
*LOCAL: ANFITEATRO
* Data:02/07/ 2015
* Horário: 13h30min – 15h:30min
LISTA DE PRESENÇA
- Turmas : ETIM 1C e ETIM 2C.
***** EVIDÊNCIAS

Fotos: Professor Maurício Carmezini

**** EDITAL DO CONCURSO DO SELO COMEMORATIVO

ETEC GUSTAVO TEIXEIRA - São Pedro
Concurso - Selo comemorativo
Aniversário de 5 anos !
*** Critérios: segue, abaixo, os itens obrigatórios para a realização do Selo Comemorativo.
- Nome da ETEC.
- Centro Paula Souza.
- 5 anos de aniversário.
**** Item fundamental: soltar a imaginação !!!

*** Participantes:
- Trabalhos: individuais, duplas ou grupos.
*** Formas de apresentação:
- Diversas: manual (folha de sulfite); pen-drive; etc.
***OBS: A professora Ana Carolina , ficou responsável, depois da seleção do melhor trabalho, em
enquadrar a arte nos padrões estabelecidos pela direção.
*** Data e local de entrega:
- até dia 13/03/2015.
- Biblioetec (Professores – Maurício e Doriana).
*** Data e divulgação do trabalho escolhido:
- dia 06/04/2015.
*** Premiação:
- Livro (doado pela APM ).
- Satisfação de ter seu trabalho perpetuado na História da ETEC – Gustavo Teixeira.
**** Exemplos de Trabalhos realizados em outras ETECs:

**** Outros exemplos:

***** APURAÇÃO DO CONCURSO DO SELO COMEMORATIVO
Os trabalhos foram analisados e escolhidos pela Comissão de Biblioteca da Etec Gustavo Teixeira,
juntamente com o diretor da U.E., Alan Silveira.
FINALISTAS

Fotos: aluno Marcelo Fabbri Simões

**** VENCEDORA DO CONCURSO:
- Kelly Hohanny de Menezes Souza, aluna do Primeiro Módulo do Técnico em Contabilidade.

Fotos: aluno Marcelo Fabbri Simões

**** SEMANA COMEMORATIVA – “5 ANOS DE CENTRO PAULA SOUZA EM SÃO PEDRO”
No decorrer no primeiro semestre de 2015 a ETEC Gustavo Teixeira completou 5 anos de
existência. Desta forma, entre os dias 06 e 10 de abril, foram realizadas uma série de exposições e
eventos. Sendo assim, como corpo integrante e atuante dentro da Unidade Escolar, a Biblioetec,
representada pelos professores Maurício Carmezini e Doriana de Lucca, conjuntamente com a
professora Fátima Rodrigues, colaborou com as seguintes exposições, concurso e projeto:

SEMANA COMEMORATIVA
“5 ANOS DE CENTRO PAULA SOUZA EM SÃO PEDRO”
06 a 10 de abril de 2015
Local: Etec Gustavo Teixeira
Rua: Manoel Estevan Dias, 351 - Jd Holiday - Tel (19) 3481-5132
www.etecsaopedro.com.br - facebook.com/EtecGustavoTeixeira

Abertura das Exposições:

As Exposições foram organizadas pelos Projetos
“Arte na Escola”, representado pela Professora
Fátima
Rodrigues
e
“Biblioteca
Ativa”,
representado pelos Professores Maurício
Carmezini e Doriana De Lucca.

Banner e exposições no hall de entrada da Etec

Exposição “40 Anos de Salão Internacional de Humor de Piracicaba”

Exposição “Paulo Caruso Retrata Gustavo Teixeira”

*** Outras Fotos das Exposições
- Salão Internacional de Humor

Fotos: aluno Marcelo Fabbri Simões

- Paulo Caruso Retrata Gustavo Teixeira

Fotos: aluno Marcelo Fabbri Simões

Fotos: aluno Marcelo Fabbri Simões

***** Cine Conhecimento – Programa Roda Viva:
A Programação teve início no período da tarde com a exibição na Sala Multiuso do Programa Roda
Viva dos “Irmãos Caruso”, por iniciativa do Projeto “Biblioteca Ativa”. O mesmo programa também
foi apresentado na quarta-feira (08/04) e quinta-feira (09/04).

Alunos e convidados assistem os “Irmãos Caruso” na Sala Multiuso
http://tvcultura.cmais.com.br/rodaviva/irmaos-caruso-vao-para-o-centro-do-roda-viva

***** Lançamento do Selo Comemorativo: “5 Anos de Etec Gustavo Teixeira”:
O Diretor de Serviços Administrativos, Sr. Arnaldo Pereira de Freitas e a Sra. Suraya
Alexandre Lotaif, Diretora Acadêmica, fizeram o lançamento do Selo Comemorativo de 5 Anos da
Etec. O Selo foi escolhido por meio de um concurso organizado pelo Projeto “Biblioteca Ativa”. A
aluna Kelly Hohanny de Menezes Souza, ganhadora do concurso, cursa o 1º Módulo do Técnico
em Contabilidade.

Fotos: aluno Marcelo Fabbri Simões

***** EDITAL DO CONCURSO – FAZENDO ARTE DA ESCOLA

ETEC GUSTAVO TEIXEIRA - São Pedro
FAZENDO ARTE NA ESCOLA 2015
1.º PRÊMIO ESCOLAR DE CARICATURA, CHARGE E CARTUM.
A ETEC Gustavo Teixeira – São Pedro/SP apresenta:
1.º PRÊMIO ESCOLAR DE CARICATURA, CHARGE E CARTUM.
FAZENDO ARTE NA ESCOLA 2015

Artista homenageado – PAULO CARUSO
Inscrições até dia 18/06
Através do e-mail:
biblioteca.etecgt@etec.sp.gov.br (ou nas dependências da BIBLIOETEC – Gustavo Teixeira)
<<<<INSCRIÇÕES ABERTAS>>>>

EDITAL DE PARTICIPAÇÃO
1.º PRÊMIO ESCOLAR DE CARICATURA, CHARGE E CARTUM.
FAZENDO ARTE NA ESCOLA 2015
1. Disposição preliminar
A Biblioteca da ETEC Gustavo Teixeira, escola do Centro Paula Souza, anuncia o lançamento
deste regulamento com o objetivo de selecionar e premiar os melhores trabalhos em caricaturas,
charges e/ou cartuns, com a participação de desenhistas de toda a comunidade escolar,
especialmente para alunos da ETEC - Gustavo Teixeira.
O homenageado desta edição será o Paulo Caruso que é chargista e cartunista brasileiro.
Trabalhou por muitos anos na revista ISTOÉ, onde assinava a charge da semana com o título
Avenida Brasil, que tratava principalmente de aspectos da política brasileira. Atualmente publica
suas charges na revista Época e desenha no programa Roda Viva, na TV Cultura. Tem também um
trabalho importante com Histórias em Quadrinhos e como músico, através da banda Conjunto
Nacional.
2. Do objetivo
2.1. O objetivo do prêmio é estimular o intercâmbio entre os alunos da ETEC Gustavo Teixeira, ou
seja, envolver desenhistas de todos os cursos oferecidos na Unidade Escolar.
2.2. Estimular e desenvolver principalmente a criatividade dos jovens do município e da região para
despertar o interesse pela arte de caricatura, cartum e charge.
2.3. Desenvolver a capacidade básica de comunicação e sensibilidade, despertando o interesse
pela comédia e pela crítica bem humorada à sociedade em que vive.
3. Quem pode participar
Podem se inscrever no Fazendo Arte na ESCOLA 2015 alunos de todos os cursos oferecidos na
Unidade Escolar, que estão cursando o Ensino Médio, ETIM e Técnico Profissionalizante.
4. Das inscrições
4.1. As inscrições são gratuitas.
4.2. Os trabalhos concorrentes ao prêmio poderão ser em formato digital (jpg), com tamanho
padrão de uma folha A4 (21 x 29,7 cm) e resolução mínima de 300 dpi, ou já impressos ou
desenhados em uma folha A4.
4.3. As artes poderão abordar qualquer tema ou fazer uso de qualquer compreensão de linguagem
escrita ou técnica de ilustração. Entretanto, os trabalhos devem ser, obrigatoriamente, inéditos
tampouco já terem sido expostos e/ou premiados em qualquer outro tipo de concurso.
4.4. Cada candidato concorrente poderá inscrever um trabalho em cada modalidade: Caricatura,
Cartum ou Charge.
4.5. As Inscrições serão realizadas através do email: biblioteca.etecgt@etec.sp.gov.br ou
pessoalmente nas dependências da Biblioteca, cujo endereço é - Rua: Manoel Estevan Dias, 351 Jd Holiday.

4.6. As inscrições começam a partir da divulgação deste regulamento, indo até o dia 18 de junho de
2015.
5. A avaliação dos trabalhos
5.1. Os trabalhos serão julgados por uma Comissão formada pela professora de Artes da ETEC
Gustavo Teixeira, um representante da Biblioteca e outro da direção da citada instituição de ensino.
5.2. Todos os trabalhos inscritos serão analisados nas três modalidades.
5.3. Os trabalhos não poderão conter temas como: sexo explícito, ofensa racial, ao credo ou
condição social; bem como não poderão ser discriminatórios ou que ofendam a pessoa ou
instituições, sob pena de desclassificação do artista neste concurso cultural.
6. Resultados
As decisões em relação à classificação para a premiação serão soberanas e irrecorríveis, não
cabendo aos participantes qualquer contestação dos resultados deste concurso.
7. Premiação
7.1. Serão distribuídas medalhas para o primeiro, segundo e terceiro lugares; além de um prêmio
especial para o primeiro lugar:
- Primeiro lugar geral para o melhor trabalho do Fazendo Arte na Escola 2015 – um lugar de
destaque dentro da exposição permanente na escola – Espaço Paulo Caruso.
7.2. Todos os participantes receberão um certificado de participação e menção honrosa.
7.3. A premiação ocorrerá em data a ser marcada, no auditório da ETEC – Gustavo Teixeira.
8. Disposições gerais
8.1. A Biblioteca da ETEC Gustavo Teixeira promoverá ampla divulgação do evento, dos resultados
dos classificados e da cerimônia de entrega dos prêmios.
8.2. Os trabalhos selecionados serão expostos no hall de entrada da ETEC Gustavo Teixeira
8.3. Fica a cargo da instituição escolar a impressão dos trabalhos em papel de alta resolução para
a exposição.
8.4. Os trabalhos premiados passarão a fazer parte do acervo da Biblioteca da ETEC Gustavo
Teixeira, os demais trabalhos serão arquivados para eventual consulta futura. Ao se inscrever, o
candidato estará cedendo este direito à Instituição organizadora.
8.5. Os artistas inscritos cedem o direito de uso da imagem de seus trabalhos, mediante
reprodução do nome do artista, para uso em veículos de imprensa.
8.6. Fica vedada a utilização comercial dos trabalhos inscritos sem a prévia autorização dos artistas
responsáveis pelas obras.
8.7. Ao se inscrever, o participante passa a aceitar todos os dispositivos expressos neste
regulamento.

8.8. Toda a despesa de produção das obras, envio do material e hospedagem, fica por conta dos
artistas.
8.9. Os casos descritos neste regulamento serão resolvidos pela Biblioteca e pela Diretoria da
ETEC Gustavo Teixeira.
São Pedro, 01 de junho de 2015

Doriana de Lucca e Maurício Carmezini

Alan Silveira

Professores responsáveis pela Biblioteca

Diretor da UE

***** MODELO DE FICHA DE INSCRIÇÃO
1.º PRÊMIO ESCOLAR DE CARICATURA, CHARGE E CARTUM.
FAZENDO ARTE NA ESCOLA 2015
FICHA DE INSCRIÇÃO
DADOS DO ARTISTA
Nome:
Nome artístico:
Endereço:
Bairro:
Cep.:
Tel:. ( )
Email:

Cidade:

Estado:

Cel.: (

)

DADOS DA OBRA
Modalidade:
(

) Caricatura

(

) Cartum

(

) Charge

Autorização para inscrição
Confirmo as informações, concordo como Regulamento do 1.º Prêmio Fazendo Arte na Escola de
Charge, Cartum e Caricatura e autorizo a Organização do Prêmio a dar ampla divulgação a
presente ação ora inscrita, permitindo inclusive a difusão, exposição, reprodução em meios
impressos e virtuais do meu trabalho inscrito neste concurso.
__________________________________________________________
São Pedro, ___ de __________ de 2015.
***** EVIDÊNCIAS
Alguns trabalhos inscritos pelos alunos

***** Finalistas

***** VENCEDORA DO CONCURSO
- Cláudia Aparecida Soares de Oliveira, aluna do Segundo Módulo do Técnico em Administração.
Caricatura do professor de matemática da ETEC
Gustavo Teixeira – Arnaldo Aparecido Zanelatto

*****ACEITE DE DOAÇÕES E AUMENTO DO ACERVO
A Biblioetec – Biblioteca da Etec Gustavo Teixeira tem aceitado doações de materiais de interesse
da sua comunidade de usuários. Durante a semana comemorativa do aniversário de cinco anos da
U.E., alguns palestrantes doaram livros de sua autoria. Alunos, professores, entidades filantrópicas
e campanhas realizadas pela Etec, como o “trote solidário”, têm arrecadado em doação materiais
de interesse da biblioteca. Foram arrecadados cerca de cem (100) itens entre livros de leitura,
livros da área técnica, revistas e manuais durante este 1º semestre.
Exemplos de aceite de doação:

*****TCC
O projeto Biblioteca Ativa, desde o ano passado – 2014, participa da realização dos trabalhos de
conclusão de cursos (TCC) auxiliando os alunos em suas pesquisas; os professores, na elaboração
de aulas de TCC e auxilia na normalização destes trabalhos.

Fotos: Professora Doriana de Lucca

