
 

 

 
 
 
 
 

 

BEM VINDO A 

NOSSA ESCOLA! 
 

 
 
 
 

Caro aluno solicitamos que leia com atenção este manual. 
As informações contidas nesse manual foram retiradas do Regimento Comum 

das Escolas Técnicas, o qual pode ser encontrado na íntegra no endereço: 
www.etecmas.com.br ou  www.facebook.com/etec.mariaaugustasaraiva.  Essas 

informações são referentes aos direitos e deveres dos alunos e dos seus responsáveis e 
também ao que é vetado em nossa instituição. Sua leitura atenta permitirá compreender os 

objetivos da escola e o seu funcionamento. Em caso de dúvida, procure a equipe da 
direção da escola 

Em caso de dúvida, procure a equipe da direção da escola 
 
 
 

Este manual pertence ao aluno:                                                               _______             RM: 
_____________  

 

  

http://www.etecmas/
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CENTRO PAULA SOUZA 
 

O Centro Paula Souza é uma autarquia do Governo do Estado 
de São Paulo, vinculada à Secretaria de Desenvolvimento 
Econômico, Ciência, Tecnologia e Inovação (SDECTI). A 
instituição administra 220 Escolas Técnicas Estaduais (Etecs) e 
66 Faculdades de Tecnologia (Fatecs), reunindo 
aproximadamente 290 mil alunos em cursos técnicos de nível 
médio e superiores tecnológicos, em mais de 300 municípios. 
As Etecs mais de 208 mil estudantes nos Ensinos Técnico, 
Médio e Técnico Integrado ao Médio, com 138 cursos técnicos 
para os setores industrial, agropecuário e de serviços, incluindo 
habilitações nas modalidades semipresencial, online, Educação 
de Jovens e Adultos (EJA) e especialização técnica. 
Já nas Fatecs, cerca de 80 mil alunos estão matriculados em 72 
cursos de graduação tecnológica, em diversas áreas, como 
Construção Civil, Mecânica, Informática, Tecnologia da 
Informação, Turismo, entre outras. Além da graduação, são 
oferecidos cursos de pós-graduação, atualização tecnológica e 
extensão. 
 

 
HISTÓRIA 

 
A ETEC Doutora Maria Augusta Saraiva, foi 

criada a partir do Decreto 51.437 de 28 de 
dezembro do ano de 2006, recebendo o nome 
da Primeira Advogada do Brasil. 
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APRESENTAÇÃO ETEC 

DIRETOR DA UNIDADE 

PROFª MARLY DE OLIVEIRA MORAES 

COORDENADOR PEDAGÓGICO 

IVELIZE THAIS DE OLIVEIRA CAMPOS 

ORIENTADOR EDUCACIONAL 

RENATO ANTONIO DE SOUZA 

DIRETOR DE SERVIÇO ADMINISTRATIVO 

CRISTIANE ALVES DE SOUZA 

DIRETOR DE SERVIÇO ACADÊMICO 

LUCIANA CRISTINA FERREIRA MORINI 

ASSISTENTE TÉCNICO ADMINISTRATIVO I 

SÍNDIA MARIA DE FREITAS FONTES DARIANI PINHEIRO 

ASSISTENTE ADMINISTRATIVO 

JENNIFER DA SILVA ORTEGA 

ASSISTENTE ADMINISTRATIVO 

RENATA FERREIRA PINTO 

AGENTE TÉCNICO ADMINISTRATIVO 

ARLETE LIMA DA SILVA ORTEGA 

AGENTE TÉCNICO ADMINISTRATIVO 

JOAQUIM DE SOUZA NEVES 

AGENTE TÉCNICO ADMINISTRATIVO 

LUCIANA POTI RODRIGUES DE SOUZA 

AUXILIAR DOCENTE 

PAULO RICARDO VAZ 

COORDENAÇÃO ENSINO MÉDIO 

MARCO ANTONIO RODRIGUES 
COORDENAÇÃO Tec. Contabilidade 

MARCO ANTONIO RODRIGUES 
COORDENAÇÃO Tec. Comunicação Visual 

VALDSON BERNARDES DE SOUSA 
COORDENAÇÃO Tec. Segurança do Trabalho 

LUIZ ANTONIO GALLÃO 
COORDENAÇÃO Tec. Serviços Jurídicos 

SORAYA AP. MARIANO PAZ 
COORDENAÇÃO PROJETO INOVA 

MARLY APARECIDA PERES 
PROF. RESPONSÁVEL LABORATÓRIOS 
DEIVE DA SILVA MELO 
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I. AVALIAÇÕES E CONCEITOS 
 

As sínteses dos resultados da avaliação do aproveitamento serão expressas em 
menções correspondentes a conceitos, com as seguintes definições operacionais: 
 

MENÇÃO CONCEITO DEFINIÇÃO OPERACIONAL 

MB Muito Bom O aluno obteve excelente 
desempenho 

B Bom O aluno obteve bom desempenho 

R Regular O aluno obteve desempenho 
regular 

I Insatisfatório O aluno obteve desempenho 
insatisfatório 

 

Os resultados da verificação do rendimento do aluno serão sistematicamente 
registrados e sintetizados em menção única, encaminhadas a cada final de 
período letivo (semestre) à Secretaria da Escola e comunicados aos alunos e, se 
menores, a seus pais ou responsáveis. O aluno, ou seu responsável legal, poderá 
requerer revisão do resultado final do período letivo, justificando o motivo 
determinante do pedido, dentro do prazo máximo de 5 (cinco) dias após a 
publicação dos resultados. 
 
Observação:  Ensino Técnico --> período letivo semestral. 
  Ensino Médio ---> período letivo anual. 
   

Todas as informações referentes à Vida Escolar do Aluno poderão ser 
acessadas através do sistema NSA - https://nsa.cps.sp.gov.br com login a ser 
informado no momento da matrícula. 

II. CONTROLE DE FREQUÊNCIA 
 

Será exigida a frequência mínima de 75% (setenta e cinco) do total das aulas 
ministradas no período letivo. 
A frequência a ser considerada para fins de promoção será registrada pelos 
professores em Diário de Classe. 
 
PARÁGRAFO ÚNICO – FALTAS COLETIVAS ACARRETARÃO EM 
ADVERTÊNCIA E REPOSIÇÃO DE AULA COM FREQUÊNCIA SUPERIOR A 
50% EM PERÍODO CONTRÁRIO OU AOS SÁBADOS QUE NÃO SEJAM 
FERIADOS. 
 
 
 
 
 

https://nsa.cps.sp.gov.br/
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III. PROMOÇÃO 
 

Será considerado concluinte de curso, ou classificado para o módulo/série 
seguinte, o aluno que tenha obtido aproveitamento suficiente para promoção e 
frequência mínima estabelecida no artigo anterior. 
Será considerado classificado para módulo/série seguinte, quanto ao 
aproveitamento, o aluno que tenha obtido: 
a) Menções MB, B ou R em todos os componentes curriculares do ciclo; 
b) Frequência superior a 75%; 
c) Menção I em até 3 (três) componentes curriculares, desde que o Conselho 
de Classe o tenha considerado apto a frequentar o módulo/série seguinte, em 
regime de progressão parcial, considerada as características do aluno e respeitada 
a sequência do currículo. 
 
IV. RETENÇÃO 
 

Será considerado retido no módulo/série, o aluno com frequência inferior a 75% 
no conjunto dos componentes curriculares. 
Será considerado retido no módulo/série, quanto ao aproveitamento, o aluno que 
tenha obtido a menção: 
a) Em mais de 3 (três) componentes curriculares; 
b) Em até 3 (três) componentes curriculares e não tenha sido considerado 
apto pelo Conselho de Classe a prosseguir estudos no módulo/série subsequente. 
 
V. PROGRESSÃO PARCIAL 

 
No regime de Progressão Parcial, a escola elaborará programa especial de 
estudos, sob a supervisão de professor designado para tal fim, e do orientador 
educacional, com possibilidade de avanço, mediante a verificação do aprendizado, 
independente do prazo de duração. 
A retenção em componentes curriculares cursados em regime de Progressão 
Parcial não determina a retenção em módulo/série seguinte regular. 
O aluno poderá acumular até 3 (três) componentes curriculares cursados em 
regime de Progressão Parcial, ainda que de módulos/séries diferentes. 
O aluno que deixar de cumprir com a Progressão Parcial, poderá a critério do 
Conselho de Classe, ser obrigado a assistir aulas presenciais no ciclo/módulo 
seguinte. 
Não existe Progressão Parcial nos módulos/séries terminais, ficando o aluno 
retido. 
 
VI. RECLASSIFICAÇÃO 

 
A reclassificação do aluno, em módulo/série diferente do qual está matriculado, 
poderá ocorrer por: 
a) Proposta do professor ou professores do aluno, com base em resultados 
de avaliação diagnóstica; 
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b) Solicitação pelo próprio aluno ou por seu responsável, se menor de idade, 
mediante requerimento dirigido ao Diretor até 05 (cinco) dias úteis após a 
divulgação dos resultados; 
c) O Conselho de Classe será responsável pelo Deferimento ou não dos 
pedidos de reclassificação e avaliarão o aluno através de provas e/ou outros 
instrumentos pertinentes. 

 
VII. RECONSIDERAÇÃO 
 

O aluno ou seu responsável legal poderá recorrer dos resultados de avaliação de 
rendimento, nos termos previstos pela legislação, nos seguintes trâmites: 
1º) Reconsideração ao Diretor de Escola da decisão do Conselho de Classe, letivo 
o motivo determinante do pedido, dentro do prazo máximo de 5 (cinco) dias após 
a Publicação dos Resultados. 

 
VIII. RECUPERAÇÃO 
 

O aluno com aproveitamento insatisfatório, demonstrado durante o período letivo 
será submetido a estudos de recuperação contínua e paralela. 
Os estudos de recuperação constituir-se-ão de atividades, recursos e 
metodologias diferenciadas e reorientação da aprendizagem. 
Os resultados obtidos pelo aluno nos estudos de recuperação integração as 
sínteses de aproveitamento do módulo/série. 
 
IX. COMPENSAÇÃO DE AUSÊNCIAS 
 

Não há previsão de abono de faltas na legislação brasileira, mas há a 
compensação de ausências por regime especial de estudos através de exercícios 
domiciliares, nos seguintes casos: 
• Portadores de doenças infecto-contagiosas, fratura exposta, impossibilidade de 
locomoção; 
• Gestantes à partir do 8º mês ou a critério médico. 
O regime especial de estudos através de exercícios domiciliares deve ser 
requerido 
pelo aluno ou seu representante legal, junto à Secretaria, até 5 (cinco) dias após 
o início do impedimento. Deve ser anexado ao requerimento o atestado médico 
com o indicativo do diagnóstico baseado na Classificação Internacional de 
Doenças (CID) e o prazo de afastamento (início e término) e, no caso de gestante, 
a data prevista para o parto. 
A Escola entregará ao aluno afastado, ou representante, as atividades domiciliares 
atribuídas pelos professores. 
 
X. APROVEITAMENTO DE ESTUDOS E AVALIAÇÃO 
 

Para fins de prosseguimento de estudos, a pedido do aluno ou do seu responsável, 
a escola deverá avaliar as competências adquiridas pelo aluno: 
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I - Em componentes curriculares ou cursos, concluídos com aproveitamento 
devidamente comprovados, na própria escola ou em outras escolas; 
II - Em estudos realizados fora do sistema formal de ensino; 
III - No trabalho ou na experiência extra-escolar. 
A Direção designará comissão de professores destinada a avaliar as competências 
e emitir parecer conclusivo sobre a dispensa parcial ou total de componentes da 
série ou módulo, valendo-se, para tanto, do exame de documentos, entrevistas, 
provas escritas ou práticas ou de outros instrumentos de avaliação compatíveis. 
O disposto neste texto incluído o parágrafo anterior, aplica-se, no que couber, à 
dispensa de componentes curriculares do Ensino Médio. 
O aluno retido em qualquer os componentes da educação profissional ou série do 
Ensino Médio poderá optar por cursar apenas os componentes curriculares em 
que foi retido, ficando dispensado daqueles em que obteve promoção, mediante 
solicitação do próprio aluno ou de seu representante legal, se menor. 
As solicitações deverão ser protocoladas na Secretaria, respeitando o prazo por 
ela estipulado e o aluno deverá apresentar os originais dos documentos exigidos, 
para visto da Secretaria e encaminhamento a Comissão Analisadora. 
 
XI. TRANCAMENTO DE MATRÍCULA 
 

Admitir-se-á, a critério da Direção e aval do Conselho de Classe, o trancamento 
de matrícula, por motivos relevantes (mediante documentos comprobatórios 
durante o período constante no calendário escolar). A matrícula poderá ser 
trancada apenas uma única vez por módulo/série. 
 
 
XII. DIREITOS DEVERES E REGIME DISCIPLINAR DOS ALUNOS 
 

 SÃO DIREITOS DO ALUNO  
ARTIGO 101  
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;  
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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. 
Artigo 102 - Os órgãos representativos dos alunos terão seus objetivos voltados à 
integração da comunidade escolar visando à maior participação do processo 
educativo e à gestão democrática da Etec. Parágrafo único - A Etec propiciará 
condições para a instituição e o funcionamento de órgãos representativos dos 
alunos; 
 

 SÃO DEVERES DOS ALUNOS   
ARTIGO 103 
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.  
 

É VEDADO AO ALUNO 
 

 DAS PROIBIÇÕES   
ARTIGO 104 
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;  
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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. Artigo 105 - As Etecs 
elaborarão, com participação da comunidade escolar, as normas de convivência, 
consoante diretrizes que serão estabelecidas pelo CEETEPS. 

 
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 de 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 Tutelar.  
§ 3º - A aplicação da penalidade de transferência compulsória, deverá ser 
referendada pelo Conselho de Escola e, quando a aluno menor, deverá ser 
notificado o Conselho Tutelar.  
§ 4º - É assegurado ao aluno o direito de ampla defesa, nos prazos estabelecidos 
pela notificação.  
 
ARTIGO 107  
A ocorrência disciplinar deverá ser comunicada: 
I - quando o aluno for menor de 18 anos, em qualquer caso, a seu responsável;  
II - à autoridade policial do município, se for considerada grave;  
III - ao Conselho Tutelar, se for considerada grave, quando o aluno for menor de 
idade.  
 

XIII. DIREITOS E DEVERES DOS PAIS OU RESPONSÁVEIS 
 

 DIREITOS 
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ARTIGO 108 
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. 
 

 DEVERES 
ARTIGO 109 
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. 
 
XIV. CONSELHO DE CLASSE 

 
Órgão constituído pelo Diretor, Coordenador e Professores da classe, que tem por 
finalidade propor medidas de natureza didático-pedagógica, disciplinar e decidir 
sobre a retenção e aprovação dos alunos da classe. 
 
XV. ESTÁGIO CURRICULAR 

 
O estágio é um procedimento didático-pedagógico, que tem por objetivo 
complementar o ensino ministrado ao aluno, proporcionando-lhe iniciação e 
integração no mercado de trabalho, mediante treinamento prático, 
aperfeiçoamento técnico-científico-cultural e relacionamento profissional. 
 
XVI. EDUCAÇÃO FÍSICA 

 
A disciplina Educação Física é obrigatória para os alunos do Ensino Médio. 
Para fins de dispensa das aulas o aluno ou seu responsável deverá requerer o 
benefício, junto a Secretaria, comprovando o motivo, através de documentação 
legal (atestado médico ou Carteira Profissional). 
Para as aulas: 
É obrigatório o uso de roupas apropriadas para práticas esportivas (camisetas, 
bermuda ou agasalho esportivo em tecido adequado e tênis). 
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À critério do professor, alunos com trajes inadequados à prática esportiva não 
poderão participar da aula, registrando-se a respectiva ausência. 

BIBLIOTECA ATIVA 

Somente alunos, professores e funcionários da escola têm acesso autorizado à 
biblioteca. 
 

 ATENDIMENTO 
Os Horários de Atendimento ficam disponíveis no acesso à Biblioteca 
 

 
 
 
 
XVII. HORÁRIO ESCOLAR 

 
O HORÁRIO DAS AULAS DEVE SER RIGOROSAMENTE CUMPRIDO PELOS 
ALUNOS E PROFESSORES. POR DETERMINAÇÃO DO CONSELHO DE 
ESCOLA HÁ TOLERÂNCIA DE ATRASO DE 10 MINUTOS SOMENTE NA 1ª 
AULA DE CADA PERÍODO LETIVO (ou seja, interpreta-se já o atraso às 7h41). 
APÓS ESSE LIMITE O ALUNO ENTRARÁ SOMENTE NA 2ª AULA. 
EXCESSIVOS ATRASOS SERÃO PASSÍVEIS DE CONVOCAÇÃO DOS PAIS E 
OU RESPONSÁVEIS 
Matutino 
- Ensino Médio: 07h30 às 11h55, com 20 min. de intervalo (10h00m às 10h20m). 
Noturno 
- Técnicos : 18h50m às 22h50m, com 20 min. de intervalo (20h40m às 21h00m). 
 
XVIII. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 
A escola não autoriza e não se responsabiliza pela prática esportiva no 
estacionamento sem acompanhamento do professor de Educação Física ou fora 
dos horários estabelecidos. 
Ao assinar a Ficha de Matrícula o aluno e/ou seu representante legal declaram 
estar cientes e de acordo com o disposto neste manual e as demais normas 
vigentes no Centro Paula Souza. 
ESPERAMOS PODER CONTAR COM A COLABORAÇÃO DE TODOS PARA 
UMA CONVIVÊNCIA HARMONIOSA E SEGURA NESTA TRAJETÓRIA QUE SE 
INICIA. 

ALUNO! INFORME-SE A RESPEITO 
 

 CALENDÁRIO ESCOLAR 
 MATRIZ CURRICULAR E AS BASES TECNOLÓGICAS DE 

CADA COMPONENTE/CURSO 
 ESTÁGIOS (VAGAS, RELATÓRIOS, FINALIZAÇÃO) 

RESPONSÁVEIS 

PROFº RENATO ANTONIO 

PROFª SORAYA APARECIDA 
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 ASSOCIAÇÃO DE PAIS E MESTRES – APM 
 PROCEDIMENTOS DE SECRETARIA ACADÊMICA (DATAS, 

PRAZOS, SOLICITAÇÕES, ETC; 
 PROGRAMA APRENDIZ PAULISTA 

 

NORMAS DE CONVIVÊNCIA 
 

 Lei Nº 12.730/2007  
           Artigo 1º - Ficam os alunos proibidos de utilizar telefone celular nos 
estabelecimentos de ensino do Estado, durante o horário das aulas. 

 Lei Nº 11.540/2003 
            Artigo 1º - É proibido fumar nas dependências e recintos dos órgãos da 
administração pública direta, indireta e fundacional do Estado. 
            Parágrafo único - A vedação de que trata este artigo abrange a prática de 
fumar cigarros, charutos e cachimbos, de quaisquer espécies, ou produtos 
utilizados na respectiva fabricação. 

 USO DE APARELHOS ELETRÔNICOS 

 Não é permitido uso de aparelhos eletrônicos em sala de aula. (mp3, mp4, 
radio celular, etc) 

 MERENDA ESCOLAR 
A Escola fornecerá a Merenda Seca a ser distribuída pelos representantes de sala. 

 Não é permitido comer ou beber nas salas de aula, mesmo durante o 
intervalo; 

 JOGOS  

 Não é permitida a prática de jogos (carteado) ou similares dentro da sala 
de aula e nos horários de aula; 

 VESTUÁRIO 

 Os alunos devem vir à escola, vestidos adequadamente com roupas 
discretas. Não serão permitidos shorts, saia curta, camiseta baby look curta, 
camiseta regata, camisas de Time, bonés, sandálias rasteirinhas ou chinelos e 
óculos escuros dentro da sala de aula; 

 Não é permitido efetuar modificações na camiseta escolar 
 UNIFORME 

 É RECOMENDADO o uso de uniforme escolar (camiseta) para os alunos 
do período da MANHÃ, conforme deliberação do Conselho de Escola.  

 ACESSO A ESCOLA 

 A entrada dos alunos será realizada pelo portão principal, junto as escadas. 
Alunos portadores de necessidades especiais, idosos, poderão entrar pela rampa 
de acesso lateral. 

 Para adentrar a Escola o aluno deverá se identificar através da 
CARTEIRINHA DA ESCOLA que é única e intransferível, caso não estiver em 
posse de sua carteirinha da escola validada, será encaminhado à Secretaria para 
a devida identificação.  

http://www.jusbrasil.com.br/topicos/12166115/art-1-da-lei-12730-07-sao-paulo
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 O aluno não deve permanecer na escola, sem propósito pedagógico 
definido, fora do seu horário de aulas sem devida autorização. 

 A permanência nas dependências da escola será permitida aos alunos do 
período da manhã até as 13h e entrada dos alunos no período noturno é a partir 
das 17h30. Salvo a utilização da Biblioteca conforme horário pré-estabelecido. 

 UTILIZAÇÃO DOS ELEVADORES 

 Poderão utilizar os elevadores, no período da manhã, os alunos portadores 
de necessidades especiais ou com problemas de saúde devidamente munidos de 
Atestado Médico, a ser apresentado na Secretaria. 

 SALA DE AULA E DEPENDENCIAS DA ESCOLA 

 Os alunos devem permanecer dentro das salas de aulas nas trocas de 
professores. O aluno deve esperar o professor entrar em sala para solicitar a saída 
para banheiro, bebedouro, cantina e outros. 

 Após todo intervalo o aluno deverá estar na sala de aula, quando o 
professor entrar; solicitamos que os alunos retirem os livros dos armários, a serem 
utilizados durante as aulas, na chegada à escola e após o intervalo para o lanche, 
não sendo permitidas as saídas durante a aula. 

 Os alunos deverão manter as salas limpas e com as carteiras em ordem, 
bem como não jogar papéis no chão ou deixar embaixo das carteiras, não riscar 
as carteiras, paredes, lousas etc. Não deverão sentar-se sobre as carteiras, 
colocar os pés sobre as mesmas ou sobre as cadeiras;  

 Os alunos não deverão entrar ou permanecer nos recintos reservados a 
professores e funcionários, sem a devida autorização. 

 SAÍDA ANTECIPADA 

 O aluno maior de idade poderá sair antes do término de seu período de 
aulas, apresentando o R.G. na portaria da escola. 

 O aluno menor de idade deverá se dirigir a Orientação Educacional ou 
Coordenação de Curso, que consultará seus responsáveis quanto a sua dispensa 
e deverá apresentar a autorização de saída na portaria. 

 O aluno que sair antecipadamente das aulas, arcará com as faltas. 
 PATRIMÔNIO PÚBLICO 

 Zelar do patrimônio público é dever de todo cidadão. Qualquer dano 
causado ao patrimônio ou instalações da escola será objeto de investigação e os 
pais ou responsáveis serão chamados a assumir a responsabilidade pelos atos de 
seus filhos, como também indenizar o dano causado. 

 GUARDA VOLUMES 

 A escola disponibiliza guarda-volumes para serem alugados conforme 
contrato disponibilizado na Diretoria de Serviços (sala 6). 

 MEDICAMENTOS 

 Uso de medicamentos na escola só com prescrição médica e autorização 
por escrito dos pais ou responsáveis; Alunos com problemas crônicos (diabetes, 
insuficiência renal, pulmonar, etc.) deverão comunicar à escola por escrito pelos 
pais e/ou responsáveis logo no início do ano letivo. 

 COMPORTAMENTO 
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 É proibido o namoro nas dependências da escola. Flagrantes de atos 
libidinosos serão punidos de acordo com o Regimento Comum das Etecs. 

 As faltas coletivas que comprometam o cumprimento do calendário escolar 
serão consideradas atos de indisciplina e estarão sujeitos a penalidades cabíveis 
e reposições; 

 Os alunos devem respeitar a autoridade do professor, colegas e servidores 
da escola. Desrespeito ao funcionário público no exercício de sua função é crime 
pelo código penal brasileiro; (professores e todos os demais funcionários da escola 
estão incluídos nesta categoria);  

 Demonstrar a educação que recebe em casa e na escola fazendo uso de 
palavras respeitosas, tais como: obrigado (a), por favor, com licença, desculpa-
me, etc. 

 Evitar gritos e palavras de baixo calão para mantes a ordem da comunidade 
escolar e seu entorno. 

 A ESCOLA NÃO SE RESPONSABILIZA PELA PERDA DE OBJETOS 
E/OU VALORES 

 

Para maiores informações ou esclarecimentos procurar a 
Coordenação da Escola 

 
  



15 
 

ORGÃOS AUXILIARES 
 

 CONSELHO DE ESCOLA 
Conforme o Artigo 10 do Regimento Comum das Etecs “A Etec terá, 

como órgão deliberativo, o Conselho de Escola, integrado por representantes da 
comunidade escolar e da comunidade extraescolar. 

 
 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 a: melhoria do ensino – desenvolvimento de atividades de 
assistência ao escolar carente – conservação e manutenção do prédio, máquinas 
e equipamentos. 
 

 GRÊMIO ESTUDANTIL 
               Órgão representativo da comunidade estudantil tem o objetivo voltado à 
integração da comunidade escolar. Todos os alunos podem participar: 
Canais de Comunicação a Direção e demais setores da escola. 
 
 
 
 
 

CANAIS DE COMUNICAÇÃO 

 CAIXA DE SUGESTÕES, disponível no corredor ao lado do balcão da 
Secretaria e também no ambiente do aluno no NSA;  

 NSA, alunos ou pais/responsáveis poderão se comunicar com: 
Secretaria, Professores ou Coordenadores (de Curso, Pedagógico ou 
Orientação Educacional) da Etec para sugestões, críticas, dúvidas ou 
problemas; 

  SITE DA ETEC, FALE CONOSCO, você poderá se comunicar com 
todos os setores da Etec.  

 
RUA GUAIANASES, 1385 – SÃO PAULO 

CAMPOS ELÍSEOS – CEP 01204-003 
TEL.: 11 3224-0744 
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