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E studantes das Etecs estão mais uma vez
 entre os melhores alunos no Exame

Nacional do Ensino Médio (Enem).
De acordo com levantamento do Instituto

Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais
(Inep), referente à prova de 2008, entre as 50
escolas públicas estaduais do Brasil com melhor
pontuação, 38 são Etecs. A Etec de São Paulo
(Etesp), com média de 71,35, é a 15ª melhor do
Estado de São Paulo, entre públicas e privadas.
Entre as estaduais, é a primeira. No ranking

nacional, é a 2ª entre as estaduais. Entre as 40
melhores colocadas no Estado (públicas e
privadas), duas são Etecs - Etesp e Etec
Getúlio Vargas (ambas de São Paulo). Além

disso, excluindo a capital, das 79 Etecs que
participaram do Enem, 58 ficaram em 1º lugar

entre as estaduais dos municípios em que estão
localizadas. Outro destaque foi o ex-aluno da
Etec Vasco Antonio Venchiarutti (Etevav), de

Encontro

Aula na cozinha

No dia 18 de abril, Etecs da região de Tupã, que oferecem o curso
Técnico em Informática, realizaram o 1º Encontro Tecnológico.
Os objetivos foram os de discutir soluções para aperfeiçoar o uso

da tecnologia nas unidades e partilhar experiências nessa área.
O encontro aconteceu na Etec Prof. Massuyuki Kawano (Tupã) e

reuniu as seguintes escolas: Astor de Mattos Carvalho (Cabrália Paulista),
Antonio Devisate (Marília),  Monsenhor Antônio Magliano (Garça), Lins,
Profª Helcy Moreira Martins Aguiar (Cafelândia), Eudécio Luiz Vicente
(Adamantina), Prof. Dr. Antônio Eufrásio de Toledo (Presidente Pruden-
te), Presidente Venceslau, Teodoro Sampaio, Dr. Luiz César Couto
(Quatá) e Agusto Tortolero Araújo (Paraguaçu Paulista).

Durante as atividades foram debatidos temas como políticas de acesso
à rede pela comunidade escolar, controle de uso por meio do servidor, a
utilização do servidor Windows 2003 e do Linux como facilitadores para
compartilhar arquivos, e segurança da rede, entre outros assuntos.

Tecnológico
Semana

Paulo Freireeeee
Durante o mês de maio, algumas Etecs comemoram a

     Semana Paulo Freire com diversas atividades
culturais e artísticas. Em Bebedouro, alunos da Etec

utilizaram a pintura para registrar os 125 anos da cidade. Sob a
orientação do artista plástico Alex Nascimento – que estagiou em
Pernambuco e participou de workshops com o artista plástico
Francisco Brennand, adepto de Paulo Freire – os alunos desenharam
a história do município nos muros da escola. Em Mogi Mirim, a Etec
Pedro Ferreira Alves realizou a 17ª Gincana Cultural, Humanitária e
Esportiva. Com o tema cinema, os alunos apresentaram espetáculos
de música, dança, teatro e curtas-metragens. A Etec Profo  Carmine
Biagio Tundisi (Atibaia) também promoveu atividade com os
alunos. Paulo Freire foi um educador brasileiro reconhecido mundi-
almente pela contribuição na área de educação popular, e um dos
influenciadores do movimento chamado de pedagogia crítica.

Em defesa dos

Restaurar e preservar as áreas de nascentes, córregos
e lagos próximos a Etec Edson Galvão (Itapetininga) estão entre os
compromissos com o meio ambiente assumidos pela unidade junto

com os alunos.  No dia 1º de abril, estudantes, professores e funcionários
realizaram, por meio de uma parceria com a prefeitura, o plantio de 200
mudas de árvores que compõe a mata ciliar da região como cedro-rosa,
jatobá, jaca, laranjeira-de-macaco, aroeira, pimenteira, ingá amarelo, cereja-
do-rio-grande, entre outras.

No topo do Enem 1O

mananciaismananciaismananciaismananciaismananciais
De olho nos

O Ano Internacional da Astronomia
(2009) está sendo comemorado em
algumas Etecs. Em Diadema, alunos

participaram da Olimpíada Brasileira de Astronomia
e Astronáutica (OBA). Além disso, desenvolveram
trabalhos, montaram uma feira aberta à comunidade
sobre o tema e compareceram a palestras promovidas
na escola e no Instituto Astronômico Geofísico da
USP. Na capital, a Etec de Vila Formosa organizou
no dia 28 de abril uma palestra para os alunos com
um renomado professor da área, o astrônomo e
geólogo Marcos Varella.  Em 2009, celebram-se 400
anos das primeiras observações telescópicas do céu
realizadas por Galileu Galilei. Por isso, a Organiza-
ção das Nações Unidas (ONU) declarou 2009 como o
Ano Internacional da Astronomia.
PARA SABER MAIS:
www.astronomia2009.org / www.oba.org.br

Integração e diversão marcaram
      o Interetecs, encontro entre escolas que
       reuniu alunos e professores na Etec
Amim Jundi (Osvaldo Cruz), dia 5 de maio.
Além de gincanas, foram realizadas
apresentações de teatro, dança, música e
atividades esportivas. As Etecs Profo Eudécio
Luiz Vicente e Engenheiro Herval Bellusci
(ambas de Adamantina), Profa  Carmelina
Barbosa (Dracena) e Profo  Massuyuki
Kawano (Tupã) também participaram.

InteretecsPara não faltar água
Criado pela Organização das Nações Unidas (ONU) em 1992, o Dia Mundial da Água

(22 de março) foi comemorado por algumas unidades que realizaram atividades de
conscientização sobre o tema. A Etec de Sapopemba, por exemplo, organizou um
encontro entre pais e filhos para discutir a responsabilidade que cada cidadão deve

ter com a água. Os alunos do 1º ano do Ensino Médio apresentaram trabalhos
sob a ótica de disciplinas como biologia, física, química, geografia, história,

filosofia e sociologia. Em Diadema, o dia foi comemorado com o espetáculo
de dança “O ritual da água”, poesia, palestras e uma experiência de simulação
da chuva ácida que demonstrou os efeitos da liberação de gases poluentes,

emitidos por indústrias e automóveis. Alguns declamaram poesia e cantaram
“Planeta Água” do cantor Guilherme Arantes.

ASTROS

Fique ligado. Até o dia 31 de julho
          estarão abertas as inscrições para
       o projeto Viagem do Conhecimento –
2º Desafio National Geograghic – promovido
pela Editora Abril. O desafio é uma

Desafio

competição estudantil que
envolve professores e alunos de
escolas públicas e particulares do
Brasil inteiro. O objetivo é mostrar
o que os jovens aprenderam e
como aplicam os conhecimentos
de geografia para compreender o
mundo a sua volta. Participe e
concorra a prêmios.

Aculinária e as receitas de sucesso de um profissional do
mercado gastronômico foram os ingredientes da aula
inaugural da primeira turma do curso técnico em Cozi-

nha. Os alunos do curso, ministrado na Etec Carlos de Campos
(São Paulo), foram recebidos por Rodrigo Oliveira, chefe do
restaurante nordestino Mocotó. Considerado como um dos
destaques da nova geração de chefes, Rodrigo contou alguns
segredos da cozinha e falou da sua trajetória pessoal. Ele também
estudou no Centro Paula Souza, cursou o técnico em Admi-
nistração na Etec Prof. Horácio Augusto da Silveira (São Paulo).
Depois da aula, os alunos saborearam um brunch nordestino
oferecido em parceria com o Centro Universitário São Camilo. Técnico em Cozinha foi implantado no 1º semestre de 2009

Pintura retrata a chegada dos
tropeiros a Bebedouro

Arquivo Etec Bebedouro
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Jundiaí, Samuel Carvalho, 27. Ele ficou em 3º
lugar na classificação geral no País e em 2º no
Estado. Além de ter concluído o técnico em
Processamento de Dados na Etevav, Samuel
também se formou em Ciências Sociais pela
Universidade Federal de São Carlos (UFSCar),
em 2003. “A passagem pela Etec contribuiu para
minha formação. Os professores eram muito
bons e nos incentivavam a discutir, chegar às
respostas por nós mesmos. Não ficávamos
decorando. Aprendíamos a resolver problemas e
a construir soluções”, recorda Samuel.

Sobre as possíveis mudanças nos
vestibulares, o estudante opina: “Se o Enem
substituir o vestibular, ou parte dele, as escolas
terão de reavaliar seus métodos e voltar a priori-
zar o aprendizado lógico ao invés do conteúdo
decoreba”.

PARA SABER MAIS: www.centropaula
souza.sp.gov.br/Principal/2009/abr_29a.html

1 São Paulo Centro Federal de Educação Tecnológica de SP 73,38
2 São Paulo Etec de São Paulo 71,35
3 Cubatão Centro Federal de Educação Tecnológica de Cubatão 71,22
4 Campinas Colégio Técnico de Campinas - Unicamp 69,94
5 São Paulo Etec Getulio Vargas 69,75
6 Guaratingueta Colégio Técnico e Industrial de Guaratinguetá - Unesp 69,13
7 Campinas Escola Preparatória de Cadetes do Exercito 68,99
8 Bauru Colégio Técnico Industrial

Prof Isaac Portal Roldan Unesp 68,9
9 Rio Claro Etec Profº Armando Bayeux da Silva 68,76

10 Araras Etec Prefeito Alberto Feres 68,52
11 São Paulo Etec Profº Basilides De Godoy 68,43
12 São Bernardo do Campo Etec Lauro Gomes 68,18
13 Lorena Colégio Técnico de Lorena - FAENQUIL 68,17
14 São Paulo Etec Albert Einstein 68,09
15 Santo André Etec Julio de Mesquita 67,7
16 São Paulo Etec Guaracy Silveira 67,7
17 Leme Etec Deputado Salim Sedeh 67,58
18 Paulínia Escola Técnica de Paulínia 67,36
19 Jundiaí Etec Dr. Vasco Antonio Venchiarutti 67,32
20 São Paulo Etec Martin Luther King 67,08

Posição Município Unidade Média Total*
As 20 melhores escolas públicas do Estado

*Média Total (Objetiva e Redação) com correção de Participação

Ilustração: Rafaela Costa

Para saber mais:

 www.viagemdoconhecimento.com.br

e 6 a 8 de outubro, 70 
Etecs apresentaram  pro-
jetos científicos na 3ª Feira 
de Tecnologia do Centro 

Paula Souza.  O projeto vencedor foi 
o Sistema administrador de vagas de 
estágio da Etec Camargo Aranha 
(São Paulo), desenvolvido pelos alu-
nos Caio Beltrami, Douglas da Silva, 
Gabriel de Barros, Jorge Mendes, 
Leandro da Silva, Luciano de Souza, 
Luís Imoto, Paulo Ramalho Filho, 
sob a orientação do professor David 
Ferreira Afonso. Em segundo lugar, 
ganhou o projeto Ômega dos alu-
nos Alessandra Fernandez, Dalton 
Ocura, Rafael Trindade e Rodrigo 

Bianchini da Etec 
São Paulo (Etesp), 
orientados pela profa. 

Ana Aleoni. A terceira colocação fi-
cou com o projeto Wallew Kid, criado 
pelos alunos da Etec Jorge Street (São 
Caetano): André dos Santos, Dayane 
da Silva, Flávio Peres, Gabriel Cunha, 
Guilherme Barbosa, com a orientação 
da profa. Márcia Ferreira. 
 Ao todo, a feira mostrou 200 pro-
jetos de alunos dos Ensinos Médio, 
Técnico e Tecnológico. Outros 36 
trabalhos, entre programas e ações 
de Etecs e Fatecs, foram apresenta-
dos na área Projetos em Destaque. 
Durante o evento rolaram cursos 
rápidos de capacitação para alunos e 
professores, além de oficinas, pales-
tras, desfiles de moda e apresenta-
ções de música e dança. 
Para Saber maiS: 
www.cpscetec.com.br/feteps

Centro Paula Souza come-
morou dia 17 de setembro 
seus 40 anos durante   uma 
festa realizada na Sala São 

Paulo, na capital. A comemoração 
teve a participação do governador 
José Serra; do vice-governador, Alber-
to Goldman; do secretário estadual de 
Desenvolvimento, Geraldo Alckmin; e 

da diretora superintendente do Paula 
Souza, Laura Laganá, entre outras 
autoridades. A festa também contou 
com as apresentações do Coral do 
Centro Paula Souza e da Sinfônica 
Heliópolis. O Centro Paula Souza, 
fundado dia 6 de outubro de 1969, 
recebeu essa denominação em 1971. 
O nome é uma homenagem ao enge-

nheiro, político e professor Antônio 
Francisco de Paula Souza, fundador 
da Escola Politécnica de São Paulo 
(Poli), hoje integrada à USP. O pro-
fessor foi um dos responsáveis por 
introduzir no Brasil um sistema de 
formação profissional inovador, que 
impulsionou o crescimento econômi-
co e social do país.  

Inovação e 
criatividade

Jornal Manchetes Etecs

gor Oliveira Borges, 15 anos, aluno do 1º ano do 
Ensino Médio da Etec Basilides de Godoy (São Paulo), 
foi um dos oito selecionados em três estados (Rio de 
Janeiro, São Paulo e Pernambuco), além do Distrito Fe-

deral, para o projeto “Embaixadores do Clima”, que integra 
o programa “De Olho no Clima”, iniciativa da ONG British 
Council. Em setembro, os jovens participaram de palestras 
e atividades com especialistas em mudanças climáticas no 
Rio de Janeiro. A idéia é que eles multipliquem os conheci-
mentos adquiridos nas escolas em que estudam. Na Etec, 
Igor lidera projetos ambientais de reciclagem, além da implantação de um bicicle-
tário na unidade e a criação de uma horta orgânica. “A prioridade do trabalho é 
promover a conscientização. Por isso, divulgamos informações por meio de cartazes 
e panfletos, realizamos palestras e exibição de documentários”, diz Igor. Os alunos 
que desenvolverem os melhores projetos ganharão uma viagem-prêmio ao Reino 
Unido, prevista para acontecer em maio.
Para Saber maiS: www.deolhonoclima.com.br
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Jornal mural para os alunos das escolas técnicas

É uma publicação do Centro Estadual 
de Educação Tecnológica Paula Souza – 
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Projeto Gráfico: Marta Almeida  
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Impressão: SJS Gráfica

De olho no clima

uas alunas de Etecs estão 
entre os vencedores do 
Programa Jovens Embai-
xadores, que seleciona 

estudantes para participar de um 
intercâmbio cultural nos Estados 
Unidos. Gabrielle Coelho Cavalhei-
ro, aluna do curso técnico em Ad-
ministração da Etec Getulio Vargas 
(São Paulo) e Samara Ferraz, aluna 

do Ensino Médio da Etec de Tupã, 
foram escolhidas entre mais de qua-
tro mil inscritos.  
 O programa, realizado pela Embai-
xada dos EUA no Brasil, selecionou 35 
jovens no país inteiro.   
 Em janeiro de 2010, os estudantes 
vão para os EUA participar de várias 
atividades culturais, encontros com 
autoridades e frequentar aulas em 

D

de Paula Souza

ique de olho. O governo estadual lançou em agosto o programa 
Aprendiz Paulista para estimular e agilizar a inserção de estu-
dantes de 14 a 24 anos das Etecs no mercado de trabalho. 
Para participar, acesse o site www.empregasaopaulo.sp.gov.br 

e faça o seu cadastro. Depois, é só acompanhar pela internet as vagas 
adequadas ao seu perfil e se candidatar.  

Idetec
portal Catraca Livre divulga 
diariamente uma atração 
cultural gratuita na cidade de 

São Paulo. Para saber o que está rolando 
é só acessar o endereço www.catracalivre.folha.uol.com.br e clicar na 
sessão “Catraca do Dia”. O portal também dá dicas de eventos e cursos 
gratuitos ou preços populares. Confira!

Dia de 
diversão

Aprendiz Paulista

Diferentemente do que foi publi-
cado na edição 10, o nome do as-
trônomo que fez a palestra na etec 
Vila Formosa é Paulo Varella.

ara aperfeiçoar o ensino 
profissional no Estado, 
o Centro Paula Souza 
criou o Idetec (Índice 

de Desenvolvimento do Ensi-
no Técnico e Tecnológico do Estado de São Paulo). O objetivo é avaliar a 
qualidade do ensino oferecido nas Fatecs e Etecs.  O Idetec se baseia em 
critérios como taxa de conclusão de curso e empregabilidade dos forma-
dos. O índice também será usado para definir o pagamento da bonificação 
por resultado de professores e funcionários da instituição.
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Q ue tal assistir a uma 
TV pela internet com 
programação direcio-
nada ao público jovem 

do ensino médio e Técnico das 
etecs? a TV etec, criada pelo 
aluno do curso técnico em in-
formática da etec rodrigues de 
abreu (bauru) sob a orientação 
do professor alexandre Galvani, 
está em fase inicial. a TV divulga 

notícias sobre os acontecimentos 
da etec e de outras unidades por 
meio de um jornal produzido 
pelos próprios estudantes. 
 a idéia é que futuramente a pro-
gramação da TV seja quinzenal e 
possa incluir, por exemplo, entrevis-
tas com especialistas ligados à área 
de educação e mercado de trabalho.
Para Saber maiS: 
www.webtvc.com.br 

or ocasião da Semana 
Nacional de Ciência 
e Tecnologia, instituí-
da pelo Ministério da 

 Ciência e Tecnologia, Etecs e 
Fatecs promoveram diversas ati-
vidades sobre a área tecnológica 
nos meses de setembro e outu-
bro. Em setembro, por exemplo, 
a Etec Benedito Storani (Jundiaí) 
realizou sua primeira Feira Tec-
nológica (Fetec). Na Etec Tra-
jano Camargo (Limeira), acon-
teceu a 4ª Feira de Projetos e 
Tecnologia. Em outubro, a Etec 
Profª. Terezinha Monteiro dos 
Santos (Taquarituba) realizou a 
5ª Semana Nacional de Ciência e 
Tecnologia, com apresentações 
de projetos desenvolvidos pelos 
alunos e palestras. Já a Etec de 

São Sebastião promoveu a  1ª 
Semana Cultural e Tecnológica. 
Em Pindamonhangaba, acon-
teceu na Etec João Gomes de 
Araújo o 1º Simpósio Tecnológico 
das Etecs e Fatecs da Região do 
Vale do Paraíba, com a participa-
ção das Etecs Machado de Assis 
(Caçapava), Prof. Marcos Uchoas 
dos Santos Penchel (Cachoeira 
Paulista), Prof. José Sant’Ana de 
Castro (Cruzeiro), São José dos 
Campos e Dr. Geraldo José Ro-
drigues Alckmin (Taubaté), e
das Fatecs Cruzeiro, Guaratin-
guetá e São José dos Campos.  
Para Saber maiS: 
www.centropaulasouza.sp.gov.
br/Noticias/2009/outubro/
30a_etecs-e-fatecs-realizam-
eventos-em-todo-o-estado.asp  

P

TV Etec

uma escola de 
Ensino Médio, onde realizarão pales-
tras sobre o Brasil. A seleção dos jo-
vens leva em conta alguns pré-requi-
sitos como ter excelência acadêmica 
e conhecimento da língua inglesa, 
além de estar engajado em projeto de 
responsabilidade social.
Para Saber maiS: 
www.jovensembaixadores.org 


