
                                                                            

 

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 
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PALAVRAS INICIAIS 

O Centro Estadual de Educação Tecnológica Paula Souza (CEETEPS), vinculado a 

Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Ciência, Tecnologia e Inovação (SDECTI), é 

referência nacional em ensino público profissionalizante, básico e tecnológico. Os 

aproximados 645 municípios paulistas se interessam e disputam a aquisição de uma 

unidade, seja Etec ou Fatec, com o intuito da qualificação profissional de sua 

população. Hoje, são 218 Etecs, distribuídas em 161 municípios e 64 Fatecs, 

distribuídas em 57 municípios. 

Assim, a presença da Etec em São Pedro trata-se de uma grande conquista, 

uma vez que vem contribuindo para o desenvolvimento econômico e social do 

município e Região. Nestes cinco anos, saiu de um projeto de implantação de uma 

escola técnica (em 2010), por meio de uma classe descentralizada de Piracicaba, para 

uma Unidade do Centro Paula Souza, com efetiva representação no contexto 

socioeconômico e sociocultural. 

As Etecs, na implantação de seus cursos, avaliam os aspectos econômicos da 

cidade e região onde suas unidades se localizam. Em São Pedro, o setor de comércio e 

serviços apresenta destaque. Por isso, os cursos técnicos modulares oferecidos se 

enquadram atualmente no Eixo Tecnológico de Gestão e Negócios. A Etec de São 

Pedro oferece cursos Técnicos Modulares de 1200 horas em Administração, 

Contabilidade e Logística. Oferece também o Ensino Médio Regular e a recém-

proposta do Centro Paula Souza, os cursos de Ensino Técnico Integrado ao Médio 

(ETIMs).  

Já foram ofertados cursos no Eixo Tecnológico de Produção Cultural e Design e 

Eixo de Hospitalidade e Lazer, em função da tradição do bordado e do turismo no 

município. Além disso, a Unidade de Ensino também tem ofertado cursos 

profissionalizantes de curta duração como os programas governamentais PEQ e Via 

Rápida. Dadas às exigências do permanente acompanhamento das relações 

econômicas e do mercado de trabalho, assim como pelas Avaliações Institucionais do 

Centro Paula Souza, a inserção de alunos no mercado de trabalho é averiguada e 

destacada. Hoje a perspectiva de empregabilidade, em função dos avanços no meio de 

transporte e comunicação, não se dá apenas na escala local, mas sim, em uma escala 

regional. Por este motivo, muitos alunos conseguem empregos não apenas em São 

Pedro, mas também, na região do Aglomerado Urbano de Piracicaba.  

Temos ainda constatado que a Etec também contribui para o “despertar” dos 

alunos para os estudos. O curso técnico é a “porta de entrada” para o mercado de 

trabalho, uma vez que a ação motivadora da ampliação curricular e profissional 



                                                                            
vislumbra a possibilidade de continuação nos estudos de graduação e pós-graduação. 

Atualmente, a unidade conta com 420 alunos matriculados que movimentam a escola 

nos períodos da manhã, tarde e noite. O destaque no último Vestibulinho se deu na 

procura do Curso Ensino Técnico Integrado ao Médio. Trata-se de um curso em 

período integral que possibilita o aluno ter a formação técnica e a formação básica em 

3 anos.  

Observa-se que o interesse pela Etec tem aumentado a cada dia. Isso se deve 

aos resultados alcançados, os quais se associam principalmente à rápida inserção no 

mercado de trabalho e a aprovação nas melhores e concorridas universidades públicas 

do país. Isso ocorre, em função da qualidade do trabalho desenvolvido pelo quadro de 

servidores públicos (Professores e Funcionários), pela proposta pedagógica de 

“Avaliação por Competência” desenvolvida no Centro Paula Souza, bem como a 

capacidade e perseverança de nossos alunos. O reflexo disso é o permanente 

envolvimento da comunidade escolar com a Etec. 

Dessa forma, o evento realizado no período de 06 a 10 de abril, teve como 

grande objetivo comemorar junto à comunidade a presença de uma Etec em São 

Pedro. Para isso, nossa equipe organizou a semana comemorativa trazendo temas e 

atrações pertencentes e relevantes para todos. Destaca-se que o evento 

comemorativo esteve aberto à comunidade. Agradecemos a participação dos 

envolvidos na organização, bem como os colaboradores e patrocinadores do evento. 

Parabéns comunidade escolar, parabéns Etec Gustavo Teixeira pelos seus cinco anos! 

Profº Dr. Alan Silveira 

Diretor da Etec Gustavo Teixeira 

 

 

 

 

 

 



                                                                            

 

06/04 Segunda-Feira 

19h - Cerimonial de Abertura: 

 O Cerimonial de Abertura contou com a participação do Diretor da Etec 

Gustavo Teixeira, Professor Dr. Alan Silveira, e da Ex-Diretora, Professora 

Sandra Voltani Queiroz. O atual Diretor destacou a importância de ter uma 

unidade do Centro Paula Souza e leu a carta enviada pela Superintendente 

Professora Laura Laganá. A Ex-diretora manifestou-se sobre o processo de 

implantação da unidade e as conquistas durante estes 5 anos. 

              

Professor Alan Silveira                                               Professora Sandra Voltani Queiroz 

 

 

 

 



                                                                            

19h10 - Apresentação Musical: “Cordas Primas - Grupo de Violas de São 

Pedro”: 

O Grupo de Violas são-pedrense realizou uma brilhante apresentação 

com as músicas “Chalana”, “Menino da Porteira”, “Cabocla Teresa” e “Chora 

Viola”. O grupo é formado pelos integrantes: Aldo Fabrício Ribeiro, Gabriel 

Teixeira Polegate, Jorge Augusto Damaceno, Luiza Kato, Silvana Teixeira 

Bertato e Bruno Thomé Junior, que é aluno e estagiário da Etec. A 

apresentação contou com a presença da dupla Dilo e Dila. 

 

Professor Arnaldo anuncia o Grupo Cordas Primas 

 

Cordas Primas – Grupo de Violas de São Pedro acompanhados por  Dilo e Dila (Vicente e 
Odila Simionato) 



                                                                            
19h40: Apresentação do Vídeo Institucional do Centro Paula Souza: 

 

https://www.youtube.com/watch?v=NL2eoxKGuDo 

 

19h45: Palestra de Abertura: 

 A Palestra de abertura foi realizada pelo Professor Doutor Barjas Negri. 

O palestrante é formado em Economia pela UNIMEP, Mestre e Doutor em 

Economia pela Universidade Estadual de Campinas (UNICAMP). Coordenador 

de Políticas Sociais e de Planejamento do Estado de São Paulo, na 

gestão Franco Montoro. Em 1997 assumiu a secretaria executiva do ministério 

da Saúde até fevereiro de 2002, quando se tornou o ministro da Saúde. Foi 

secretário estadual da Habitação e presidente da CDHU na gestão de Geraldo 

Alckmin. Foi prefeito de Piracicaba de 2004 a 2012. Atualmente é presidente da 

Fundação para o Desenvolvimento da Educação (FDE), da Secretaria da 

Educação do Estado de São Paulo. 

Na ocasião ministrou a palestra intitulada “As Políticas Públicas do 

Estado de São Paulo para a Educação Básica e Profissional: a contribuição 

das Escolas Técnicas”. 

O evento contou ainda com a presença do Prefeito de São Pedro, Sr. 

Hélio Donizete Zanatta, e do Sr. José Piazza, Prefeito de Charqueada. 

https://www.youtube.com/watch?v=NL2eoxKGuDo
http://pt.wikipedia.org/wiki/Economia
http://pt.wikipedia.org/wiki/Universidade_Metodista_de_Piracicaba
http://pt.wikipedia.org/wiki/Universidade_Estadual_de_Campinas
http://pt.wikipedia.org/wiki/Campinas
http://pt.wikipedia.org/wiki/Andr%C3%A9_Franco_Montoro
http://pt.wikipedia.org/wiki/Companhia_de_Desenvolvimento_Habitacional_e_Urbano_do_Estado_de_S%C3%A3o_Paulo
http://pt.wikipedia.org/wiki/Geraldo_Alckmin


                                                                            

          

Dr Barjas Negri em palestra na Etec                                    Dr. Barjas presenteia Etec com Livro 

 

Prefeito Hélio Zanatta, Dr. Barjas Negri, Prefeito José Piazza, Professor Alan e Professora 
Sandra 

 

Professora Sandra presenteia Dr. Barjas Negri 



                                                                            
 

21h30: 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” 



                                                                            

 

Vista do Hall de entrada inferior da Etec 

 

07/04 Terça-Feira 

16h - 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 

http://tvcultura.cmais.com.br/rodaviva/irmaos-caruso-vao-para-o-centro-do-roda-viva


                                                                            
19h - Apresentação Musical: “Grupo de Músicos da Etec Gustavo 

Teixeira”: 

A Abertura das atividades noturnas se deu com a apresentação musical 

realizada pelos Alunos da Etec Gustavo Teixeira. O grupo é constituído pelos 

alunos: Giovani, Kairo, Victória, Hellen, Melissa, Yuri, Gustavo, Julia, Rodrigo, 

Giovana, Matheus e Felipe. O Professor Felipe de Camargo Costa, 

coordenador do Ensino Médio e ETIM, também é integrante do Grupo. 

 

Alunos da Etec Gustavo Teixeira abrem a programação de terça-feira 

 

Alunos da Etec Gustavo Teixeira e, à esquerda, Professor Felipe 

 

 

 



                                                                            
19h30 – Lançamento do Selo Comemorativo: “5 Anos de Etec Gustavo 

Teixeira”: 

 Na mesma noite, 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. 

 

Diretora Acadêmica Suraya e Diretor Administrativo Arnaldo Freitas lançam o Selo 
Comemorativo, com auxílio do Relações Institucionais, Professor Arnaldo Zanelatto 

 

Arnaldo Freitas, Suraya Lotaif, Kelly (vencedora do concurso) e Professor Alan 



                                                                            

 

Bandeiras e Selo Comemorativo 

 

19h40: Palestra:  

A noite foi abrilhantada pela Coach Valéria Campos que ministrou a 

palestra “Essa Tal Felicidade”. A palestrante é formada pelo Instituto Brasileiro 

de Coaching com foco de atuação em Life Coaching e Coaching de Carreira. 

Pós-graduada em Gestão Empresarial. Analista Comportamental, Palestrante, 

Musicista e Farmacêutica. Tem sólida experiência em liderança e é autora do 

livro “O Despertar de Corine”. Este livro foi autografado pela autora em 

momento de gentil diálogo com a comunidade escolar. 

 

Coach Valéria Campos inicia a palestra “Essa Tal Felicidade” 



                                                                            

 

Valéria Campos cantando em término da palestra 

 

Professor Alan, Suraya, Valéria, Arnaldo Freitas e Professor Arnaldo Zanelatto 

 

Valéria autografa livros para a comunidade escolar 

 



                                                                            

21h30: Confraternização:  

07 de Abril de 2015 – “5 anos da Etec Gustavo Teixeira!”. 

 A terça-feira, data oficial do aniversário da Etec, foi finalizada com um 

grande bolo comemorativo. A comunidade escolar, junto à banda dos Alunos 

da Etec, cantaram parabéns à escola. 

 

Alunos da Etec conduzem o “Parabéns à Etec” 

 

Professores, Funcionários e Alunos cortam o bolo da Etec 



                                                                            

 

Comunidade Escolar em momento comemorativo 

 

Dona Mercedes, funcionária do Centro Paula Souza há 28 anos, canta música em homenagem 
a escola. 

 

08/04 Quarta-Feira 

 
19h: Apresentação do Vídeo Comemorativo: “5 Anos de Centro Paula 

Souza em São Pedro” (Organização: “Grêmio Avante” Etec Gustavo 

Teixeira): 

 O Grêmio Avante, que representa os alunos da Etec, organizou um 

vídeo comemorativo, que conta parte das dificuldades, superações e 

conquistas da Etec Gustavo Teixeira. O aluno Marcelo Fabri Simões teve 

destaque em sua organização. 



                                                                            

 

 

Presidente Izaque Avanzzi Henrique e Vice-Presidente Gabrielle Carretero fazem suas 
considerações em momentos iniciais do vídeo comemorativo. 

 

19h30: Noite de Teatro. 

 A noite de quarta-feira foi dedicada ao teatro. Na primeira parte da noite, 

a Etec recebeu a grata visita do grupo SOS Sorria ou Sorria, que apresentou a 

peça “Hospitáculos” O grupo trabalha com um projeto voluntário social, sem 

fins lucrativos, que atua com crianças, adultos, famílias e colaboradores, em 

entidades hospitalares desde 2012, utilizando a imagem do palhaço. Baseado 

em grandes projetos profissionais, ONGs e ações que rodeiam o mundo, o 

Sorria ou Sorria brinca de ser médico, levando a alegria como medicação, 

adicionado a um fator importante: não retirar o paciente da realidade em que 

está vivendo. 

 O grupo elaborou um texto, que pode também ser encontrado no site 

http://www.sorriaousorria.com.br/ e no facebook https://pt-

br.facebook.com/sorriaousorria. 

http://www.sorriaousorria.com.br/
https://pt-br.facebook.com/sorriaousorria
https://pt-br.facebook.com/sorriaousorria


                                                                            

 

Dia 08 de abril de 2015, o Sorria ou Sorria apresentou o Hospitáculos com Dr. Hadaútas e Dr. 

Pikininho, em comemoração aos 5 anos da ETEC Gustavo Teixeira na cidade de São Pedro – 

SP. E em quase todas as vezes que fizemos uma apresentação fora do ambiente hospitalar 

encontramos um “âncora”, ou, alguém que surpreende a apresentação mesmo „sem querer 

querendo‟. Surpreende ainda mais quando trata-se de uma criança, e melhor ainda, quando a 

criança adulta está ao seu lado simplesmente brincando juntos. A presença de vocês salvaram 

a nossa noite! Ufa! Rsrs  

Entre alunos, professores, crianças, jovens, adultos, convidados, levamos um pouco das 

histórias e momentos que realizamos dentro do hospital para a plateia, que deu um show de 

participação. Liberaram o riso frouxo, a cintura presa, o abraço escondido e até o sovaco 

cheiroso. 

Comemoramos e nos emocionamos! Diante das histórias, observamos sem direcionar o olhar, 

adultos que se emocionaram e refletiram diante da nossa vivência. Nada foi mais gostoso, que 

observar um pai fazendo carinho em seu filho entre tantas coisas estranhas que vemos por 

esse mundão. Jovens que refletiram e queriam saber mais sobre o desenvolvimento social. 

Jovens que questionaram e fixaram o olhar pra entender aonde é que tanta bobagem pode 

entrar num hospital. Afinal, palhaço? No hospital? Que coisa mais estranha! Contratamos no 

mesmo momento quatro super estrelas da noite, que trabalharam como fotógrafos e 

panfleteiros, claro que, tudo com autorização da ETEC, afinal, fizemos o pagamento direitinho 

pelos trabalhos realizados.  

Não podemos esquecer ainda das outras crianças que estavam presentes e compartilharam 

sorrisos. Não vamos esquecer da professora que tem uma risada estranha e da aluna que foi o 

sucesso da noite com sua „risada pra dentro‟. A galera toda se divertindo com o nosso 

“Hospiutinho”. Jamais esqueceremos do professor que fez um rebolado espetacular quando foi 

examinado diante dos alunos. Impossível ainda é esquecer a moça do batuque e do „Maiquél 

Jéquissom‟ (é isso mesmo!) enquanto dançávamos. Como é que vamos esquecer da moça que 

dormia lá no fundo da sala e demos um jeitinho dela “a corda ar”. E claro! Ele! O super 

fotógrafo da noite que clicou tudo nos mínimos detalhes! (Clicou ele mesmo também! Safado!) 

Trouxemos desta noite, algo de muito especial que não estava no palco, nem na plateia, e que 

ficou guardado em nossos corações. Um bate-papo em uma sala, com um professor, pai, 

homem, guerreiro, que com muita emoção contou a sua história. A história da sua família, da 

sua filha, que por algum tempo esteve hospitalizada, finalizando a nossa noite: “Nós sabemos o 

quanto tudo isso é importante. Quem nunca viveu essa experiência, não saberá o quanto a 

positividade, seja de qualquer forma, uma conversa ou uma boa gargalhada, são importantes 

durante uma internação de longo período.” Um abraço a todos da ETEC – São Pedro, 

participantes, coordenadores, professores, diretor, passarinho, cachorro da portaria que não 

tomou banho, pra galera do teatro Salve!, Segurança que segura, a moça do café, a galera do 

selfie, pra quem estava no banheiro e pro pessoal todo. 



                                                                            

 

Doutores Hadaútas e Pikininho no anfiteatro da Etec 

 

Doutores Hadaútas e Pikininho com seus materiais de trabalho 

 

 

Crianças, adolescentes, jovens e adultos se divertem com os Doutores 

 



                                                                            

- “Em Busca da Paixão” – Salve! Cia de Teatro de São Pedro 

Na repleta quarta-feira de atrações, a comunidade escolar também 

recebeu a grata presença do Grupo de teatro são-pedrense Salve! O grupo tem 

como proposta a prática teatral, promovendo espaço de formação e 

desenvolvimento pessoal e cultural. Estiveram presentes na Etec: Rodrigo de 

Fabio, Diego Mendes, Bruno Oliveira e Alone Lima. 

 

Parte dos integrantes do Salve! Cia. De Teatro de São Pedro 

 

 

Salve! Recebe certificado da Direção. Três, dos quatro integrantes, são alunos egressos da 
Etec 

 

 

 



                                                                            

09/04 Quinta-Feira 

19h – Apresentação Musical: “Corporação Musical União 

Charqueadense”: 

 

 As atividades de quinta-feira foram iniciadas com a sonoridade 

encantadora da Corporação Musical União Charqueadense, que é regida pelo 

Maestro Márcio Antônio da Silva e dirigida pela Sra. Benedita Morato Gomes. 

 

Corporação Musical União Charqueadense se apresenta na Etec 

 

Comunidade escolar, ao fundo, prestigia Corporação Musical União Charqueadense 



                                                                            

 

Maestro Márcio Antônio da Silva apresenta a Corporação 

 

19h30 - Apresentação do Vídeo “Investe São Paulo”: 

 

https://www.youtube.com/watch?v=bvsJ0anfPas 

 

19h40 - Palestra:  

A noite de quinta-feira foi concluída com a palestra “Aglomeração 

Urbana de Piracicaba: Desenvolvimento Econômico e Formação Profissional”, 

ministrada pelo Deputado Estadual Roberto Morais. 

Roberto Morais Ingressou na política e elegeu-se, em 1992, pelo Partido 

Popular Socialista (PPS), vereador de Piracicaba. Em 1996 concorreu à 

reeleição e foi eleito como o vereador mais votado de toda a história política de 

Piracicaba. Candidatou-se a Deputado Estadual e foi eleito a uma cadeira na 

Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, em 1998, pelo PPS. Foi 

https://www.youtube.com/watch?v=bvsJ0anfPas


                                                                            
reeleito em 2002, 2006, 2010 e 2014. Está em seu quinto mandato consecutivo 

de Deputado estadual. 

 

Deputado Roberto Morais em palestra na Etec 

 

 

Professor Arnaldo e Professor Alan agradecem a presença do Deputado Roberto Morais na 
Etec 



                                                                            

 

Alunos com o Deputado Roberto Morais ao término de palestra na Etec 

 

 

Prefeito Hélio Zanatta e Deputado Roberto Morais elogiam o Selo Comemorativo da Etec 
criado pela Aluna Kelly 

 

10/04 Sexta-Feira 

 
19h30 - Palestra:  

A última noite da Semana Comemorativa foi abrilhantada com a ilustre 

presença do caricaturista, ilustrador, chargista e músico Paulo Caruso. A noite 

esteve dividida em dois momentos. No primeiro, Paulo Caruso ministrou a 

palestra “Paulo Caruso: Trajetória de Vida”. No segundo, o ilustre visitante deu 

autógrafos e conversou com o público presente. 



                                                                            

Ao longo da sessão de autógrafos, o Grupo de Músicos da Etec fez o 

som ambiente. 

 

Chegada de Paulo Caruso à Etec 

 

Minutos antes da palestra, Paulo Caruso seleciona trechos da obra de Gustavo Teixeira 

 



                                                                            

 

Paulo Caruso contando um pouco de seu início de vida (foto com seu irmão gêmeo, Chico 
Caruso) 

 

Paulo Caruso explica os motivos e a obras retratadas sobre Gustavo Teixeira 

 

O tema “ataque ao jornal francês Charlie Hebdo” foi abordado pelo palestrante 



                                                                            

 

Paulo Caruso responde perguntas da comunidade escolar 

 

Em uma noite de alegrias, Paulo Caruso fecha sua palestra com músicas 

 

Equipe escolar homenageia Paulo Caruso 



                                                                            

 

Equipe escolar homenageia Paulo Caruso 

 

 

Fundação Paulo Caruso presenteia Etec com exemplares de seus livros 

 

Etec agradece e presenteia Paulo Caruso 



                                                                            

 

Paulo Caruso observa exposição de suas obras pouco antes dos autógrafos 

 

Paulo Caruso em sessão de autógrafos 

 

Paulo Caruso autografa reprodução de seus cartuns sobre Gustavo Teixeira 



                                                                            

 

Grupo de Músicos da Etec sonorizam o ambiente de sessão de autógrafos 

 

Aluno recebendo autógrafo em livro de Paulo Caruso 

 

Aluno sendo caricaturado por Paulo Caruso 



                                                                            

 

Alunos fazem selfie com Paulo Caruso 

 

Aluno Marcelo e Professor Arnaldo, que conduziram o cerimonial da Semana Comemorativa 

 

Grupo de Músicos da Etec sonorizam o ambiente de sessão de autógrafos 

 


