
istória em quadrinho 
criada por estudantes da 
Etec Antonio Devisate 
(Marília) venceu a 8ª 

edição do Prêmio Escola 2009, reali-
zado pela Unesco (Organização das 
Nações Unidas para a Educação, 
a Ciência e a Cultura). O concurso 
reúne as melhores trabalhos em 

quadrinhos desenvolvidos 
por alunos de escolas públi-
cas e particulares dos ensinos 
Fundamental, Médio e Educação de 
Jovens e Adultos de todo o país. As 
histórias falam sobre prevenção con-
tra doenças sexualmente transmissí-
veis (DST), gravidez na adolescência 
e uso de drogas.Com “Duda e Mel 

em: Prevenção”, as alunas da 
Etec de Marília, Aline Pilla, 
Duane Santos e Helen Louren-
ço, conquistaram a primeira 
colocação. “Fiquei surpresa 

ao saber da nossa vitória, tivemos 
apenas uma semana para pensar, es-
crever e desenhar”, conta Aline. Ela 
representou o grupo na cerimônia 
de premiação, realizada na cidade 
do Rio de Janeiro. 
 Alunos e professores vencedores 
foram premiados com uma viagem 
turística cultural, Mp3 Player e di-
plomas de reconhecimento. A Etec 
de Marília foi premiada com kits de 
material de leitura.

Jornal Manchetes Etecs

ais de 100 crianças em si-
tuação de vulnerabilidade 
social foram beneficiadas 

pelo 2º Natal Solidário da Etec Itanhaém. 
Alunos e professores se uniram para 
fazer a alegria da meninada do bairro 
Jardim Anchieta, onde fica a escola, com 
a doação de roupas, calçados e brin-
quedos. A Etec contou com o apoio da 
prefeitura, que disponibilizou três ôni-
bus para o transporte do pessoal até o 
local do evento. Além dos presentes, as 
crianças se divertiram com brincadeiras 
e shows.  “Foi emocionante ver a alegria 
das crianças e o envolvimento de alunos, 
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Combate à Aids

m dezembro, a Etec São 
José dos Campos rea-
lizou sua 1ª Mostra de 
Projetos que apresentou 

trabalhos dos alunos dos cur-
sos técnicos em Administração, 
Automação e Informática. Entre 
os destaques da mostra estão  a 
maquete de uma casa projetada 

para funcionar de forma susten-
tável, utilizando água das chuvas 
e energia solar, desenvolvida 
por estudantes de Automação; o 
Projeto de Consultoria e Inova-
ção Ambiental, para solucionar 
problemas de empresas na região 
do Vale do Paraíba por meio de 
atitudes de preservação do meio 

ambiente, da turma 
de Administração; e 
um projeto dos alu-
nos do Ensino Médio 
sobre a importância 
da engenharia gené-
tica na identificação 
de pessoas por meio 
de extração do DNA.    

Biblioteca Digital 
Mundial

Mostra de projetos
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inte projetos de onze 
Etecs estão na final da 8ª 
edição da Febrace (Feira 
Brasileira de Ciências 

e Engenharia, Criatividade e 
Inovação). Os projetos vão com-
petir com trabalhos de alunos dos 
ensinos Fundamental, Médio e 
Técnico do Brasil inteiro. Para ver 
os finalistas das Etecs, acesse o 
site www.centropaulasouza.
sp.gov.br. Os vencedores de 
cada categoria (são sete no 
total) ganharão uma via-
gem aos Estados Unidos 
para participar da Feira 
Internacional de Ciências 

e Engenharia da Intel (Intel ISEF). 
Três Etecs já conquistaram esse 
prêmio nas edições anteriores: 
Trajano Camargo (Limeira) em 
2008, Getulio Vargas (São Paulo) 
em 2007, e Polivalente (America-
na) em 2004. Além do patrocínio 
oficial da Intel Brasil, a feira conta 
com o apoio de diversas empre-

sas da iniciativa privada e 
pública. Fique ligado. 
A Febrace vai acontecer 
de 9 e 11 de março. 

Para saber Mais: 
www.febrace.org.br/
febrace 
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salário dos técnicos forma-
dos nas Etecs aumentou. 
É o que mostra a última 
pesquisa da Assessoria 

de Avaliação Institucional (AAI) do 
Centro Paula Souza, divulgada em 
dezembro de 2009. No levantamento 
anterior, os ex-alunos tinham remu-
neração média de 1,8 salário mínimo. 
Agora, a média saltou para 2,2. 

O aumento de 22,2% está acima 
do índice de inflação – cerca de 4% 
– entre agosto de 2008 e setembro 
de 2009, quando o levantamento foi 
feito. O índice de empregabilidade 
continua na faixa das pesquisas an-
teriores, 73,7%. Apesar dos tempos 
de crise, a pesquisa traz outra boa 
notícia: 87,7% dos técnicos têm vín-
culo formal de trabalho. 

O
Aposte na carreira studantes do Ensi-

no Médio da Etec 
Presidente Venceslau 
criaram um blog para 

divulgar a cultura afrobra-
sileira. O blog é um projeto 
interdisciplinar da unidade 
em homenagem ao Dia da 
Consciência Negra 
(20 de novembro). Confira!

Para saber Mais: 
www.afroetec.blogspot.com 

Unesco premia 
alunas o Dia Mundial de 

Luta Contra a Aids 
(1º de dezembro) 
alunos da Etec Mauá 

e de escolas estaduais e muni-
cipais da região participaram 
de um encontro no Centro de 
Educação Comunitária Cora 
Coralina. O evento, resultado 
de uma parceria entre as se-
cretarias municipais de Saúde 

e Educação, teve o objetivo de 
conscientizar e instruir os es-
tudantes sobre a prevenção e 
o preconceito à doença. Além 
de palestra, foram apresen-
tados espetáculos de dança, 
teatro e música, como a Etec’s 
Rock, banda criada pelos 
alunos do curso de Adminis-
tração e Informática. 
 Essa data foi sugerida pelas 

Nações Unidas para reforçar 
o compromisso político dos 
governos de todo o mundo 
em estimular a reflexão dos 
cidadãos sobre o tema. No 
Brasil, estima-se que 630 mil 
pessoas estejam vivendo 
com o vírus HIV. 

Para saber Mais: 
www.aids.gov.br

m acervo contendo 
documentos raros 
de bibliotecas 
e instituições 

culturais da África, Ásia, 
europa e américas, do Norte 
e do sul, pode ser acessado 
pela internet gratuitamente. 
em 2009, a Unesco lançou a 
biblioteca Digital Mundial 
(World Digital Library, WDL, 
nas siglas em inglês), que 
reúne mapas, textos, fotos, 
gravações e filmes de várias 
épocas da história.
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 O material está disponível 
em português e em mais 
seis idiomas. Por meio da 
WDL, o internauta pode, 
por exemplo, acessar antigas 
escrituras e manuscritos como 
a Bíblia do Diabo do século 
13 ou o Hyakumanto darani, 
documento em  japonês 
publicado no ano 764 e 
considerado o primeiro texto  
impresso da história. 

Para saber Mais: 
www.wdl.org

Aline com a orientadora do projeto, professora Cláudia Mara Parolisi, 
durante premiação no Rio de Janeiro

recém inaugurada Etec Heliópolis, implantada no 1o semestre de 
2009, realizou em novembro do ano passado, o 1o Fórum Nu-
triópolis de Atuação e Atualização Profissional do Técnico em 
Nutrição e Dietética. O evento comemorou o Dia Mundial da 

Alimentação (16 de outubro). Durante o fórum, foram ministradas palestras 
sobre marketing nutricional, alimentação escolar e alimentação hospitalar.

professores e funcionários. Um evento 
como este, traz esperança para todos 
os participantes e simboliza respeito, 
amor e solidariedade ao ser humano”, 
diz a diretora da Etec, Fabiana Golz.  
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