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Segundas e terceiras 
séries



“Tour”pela escola





9 Salas de aula



3 Laboratórios de informática



Laboratório de química, biologia e física



Laboratório de química, biologia e física



Biblioteca



Anfiteatro 



Sala dos professores



Sala da coordenação



Sala das Diretorias Administrativa, Acadêmica e Pedagógica 



Sala de TI e Ata



Grêmio



4 Banheiros 



Laboratório de Nutrição e Dietética



Pátio interno e refeitório



Pátio externo e área verde



Quadra



Pauta da reunião de pais 

• Importância da participação na reunião de pais e em órgãos colegiados (APM e Conselho de Escola).

• É dever dos alunos e responsáveis conhecerem o Regimento Comum das Etecs e normas de convivência da
unidade, documentos disponíveis no site da escola (www.etecgustavoteixeira.com.br).

• SISTEMA NSA: para acompanhar o rendimento escolar do(a) aluno(a)

*Caso o(a) aluno(a) apresente baixo desempenho ou baixa frequência, os responsáveis serão avisados e convocados a
comparecerem à escola para assinarem documentação e dialogarem com a coordenação.

*Após o Conselho de Classe de cada bimestre, o(a) aluno(a) tem direito a pedir revisão de menção mediante entrega de
justificativa protocolada na Secretaria Acadêmica. Esse período de recursos consta no calendário escolar.

• Dificuldades com os componentes: monitorias à tarde.

* É extremamente importante que o aluno estabeleça diálogo com a coordenação e seus professores, principalmente se
houver qualquer tipo de dificuldade. Toda a equipe está à disposição!

• Livros didáticos: os alunos receberão o material didático nas próximas semanas. A conservação do material
e devolução ao final do ano é de inteira responsabilidade dos alunos.

• Contratação de docentes.



NORMAS DE CONVIVÊNCIA
• Horário

- As turmas de Mtec PI e ETIM tem prioridade no almoço oferecido pela Cozinha Piloto.
- Chegadas atrasadas: o responsável deve trazer o(a) aluno(a), assinar o livro na guarita com a justificativa e conduzi-lo(a) até o

saguão da entrada. Só poderá entrar até às 8h00 (quando inicia a 2ª aula). Após a segunda aula somente com atestado médico.
- Saídas antecipadas: o(a) aluno(a) deve ser acompanhado na saída da escola por seu responsável, que assinará o livro na guarita

com a justificativa.
- Saídas sem o responsável legal: o aluno receberá uma ficha para que o responsável legal insira os dados de outras pessoas que

podem retirar o aluno da Etec, na sua ausência. O ALUNO MENOR DE IDADE NÃO SAIRÁ DESACOMPANHADO DA ETEC.

*Atrasos de transporte coletivo são justificados pelos próprios alunos que devem avisar a coordenação ou secretaria antes de
entrarem em sala.

• Uniforme: não é obrigatório o uso de uniforme, mas há camisetas disponíveis na APM (falar com a Paula). Caso o(a) aluno(a) não
venha à aula com uniforme, é importante que atenda aos critérios do regimento da escola: não é permitido uso de shorts, decote e
camiseta acima da cintura.

Pauta da reunião de pais



PROTOCOLOS SANITÁRIOS

Pauta da reunião de pais

COMPROVANTE DE VACINAÇÃO

Ressaltamos que a falta de apresentação dos
referidos documentos ou a constatação da
falta de alguma das vacinas obrigatórias não
impossibilitará que o estudante realize
matrícula/rematrícula ou frequente a escola,
porém, conforme indicado na Lei nº 17.252, a
situação deverá ser regularizada em um prazo
máximo de 60 (sessenta) dias, pelo
responsável, sob a pena de comunicação
imediata ao Conselho Tutelar para
providências.



• IMPORTANTE! Atualizar os contatos: e-mail e telefone!

• PEDIDO AOS RESPONSÁVEIS:
Acompanhamento dos estudos, frequência e menções.

A COMUNICAÇÃO É FUNDAMENTAL!

Telefone 3481 51 32

Secretaria: e236.etec@etec.sp.gov.br / e236acad@cps.sp.gov.br
E-mail Institucional e Apoio técnico (TI): e236ti@cps.sp.gov.br
Diretora: e236dir@cps.sp.gov.br
Coordenador de Curso 2ª série Administração e Marketing: alex.paschoalini@etec.sp.gov.br e 
Coordenadora de Curso 2ª série Nutrição: giovana.sacco@etec.sp.gov.br
Orientadora Educacional: fatima.santos35@etec.sp.gov.br
Coordenadora pedagógica: marilia.veronese@etec.sp.gov.br

mailto:e236.etec@etec.sp.gov.br
mailto:e236acad@cps.sp.gov.br
mailto:e236ti@cps.sp.gov.br?subject=Fale conosco
mailto:e236dir@cps.sp.gov.br
mailto:alex.paschoalini@etec.sp.gov.br
mailto:.paschoalini@etec.sp.gov.br
mailto:fatima.santos35@etec.sp.gov.br
mailto:marilia.veronese@etec.sp.gov.br


Site da escola
http://www.etecgustavoteixeira.com.br



Instagram



TÍTULO VI - Dos Direitos, Deveres e do Regime Disciplinar do Corpo Discente 

CAPÍTULO I - Dos Direitos 
Artigo 101 - São direitos dos alunos:

I - concorrer à representação nos órgãos colegiados, nas instituições auxiliares 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 de 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 componente curricular;

VIII - ser informado, no início do período letivo, dos planos de trabalho dos componentes curriculares 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 ou preferências;

XI - ter acesso e participação nas atividades escolares, incluindo as atividades extraclasse promovidas pela Etec;

XII - ter garantia das condições de aprendizagem e de novas oportunidades mediante estudos de recuperação, durante o período letivo;
XIII - ter garantida a avaliação de sua aprendizagem, de acordo com a legislação.

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

REGIMENTO COMUM DAS ETECs

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


CAPÍTULO II - Dos Deveres

Artigo 103 - São deveres dos alunos:

I - conhecer, fazer conhecer e cumprir este Regimento e outras normas e regulamentos vigentes 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 professores e demais servidores da escola;

IV - representar seus pares no Conselho de Classe, quando convocado pela Direção da Escola;

V – cooperar e zelar na conservação do patrimônio da escola e na manutenção da higiene e da limpeza em todas

as dependências;

VI - cooperar e zelar pela sustentabilidade e preservação 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 auxiliares, ou de colegas, quando ficar comprovada 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.

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

REGIMENTO COMUM DAS ETECs

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


CAPÍTULO III - Das Proibições

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 - introduzir, portar, guardar, vender, distribuir ou fazer uso de substâncias entorpecentes ou de bebidas alcoólicas, ou

comparecer embriagado ou sob efeito de tais substâncias na Etec;

V – introduzir, portar, ter sob sua guarda ou utilizar qualquer material que possa causar riscos a sua saúde, a sua 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 da Etec, exceto quando contido 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 possam 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 Direção;

XI - retirar-se da unidade durante o horário escolar e da residência de alunos (alojamentos), sem autorização;

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

comunidade escolar.

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

REGIMENTO COMUM DAS ETECs

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


CAPÍTULO VII - Da Avaliação do Ensino e da Aprendizagem 

Artigo 66 - A avaliação no processo de ensino e aprendizagem tem por objetivos: 

I - diagnosticar competências prévias e adquiridas, as dificuldades e o rendimento dos alunos; 

II - orientar o aluno para superar as suas dificuldades de aprendizagem; 

III - subsidiar a reorganização do trabalho docente; 

IV - subsidiar as decisões do Conselho de Classe para promoção, retenção ou reclassificação de alunos. 

Artigo 69 - As sínteses de avaliação do rendimento do aluno, parciais e finais, elaboradas pelo professor, serão

expressas em menções correspondentes a conceitos, com as seguintes definições operacionais:

§ 1º - As sínteses parciais, no decorrer do ano/semestre letivo, virão acompanhadas de diagnóstico das

dificuldades detectadas, quando houver, indicando ao aluno os meios para recuperação de sua aprendizagem.

§ 2º - As sínteses finais de avaliação, elaboradas pelo professor após concluído cada módulo ou série,

expressarão o desempenho global do aluno no componente curricular, com a finalidade de subsidiar a decisão

sobre promoção ou retenção pelo Conselho de Classe.

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

REGIMENTO COMUM DAS ETECs

Os conceitos que podem ser atribuídos às suas atividades avaliativas são:
I – Insatisfatório      R – Regular        B – Bom         MB - Excelente

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 professor;

IV - comparecerem às reuniões programadas pela escola;

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

REGIMENTO COMUM DAS ETECs

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

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


DESEJAMOS UM EXCELENTE 
ANO PARA TODOS!


