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s Etecs que conquistaram as me-

lhores médias no Exame Nacional 

do Ensino Médio (Enem) foram 

homenageadas, em outubro, 

durante a “Premiação Enem – Centro Paula 

Souza”, organizada pelo quinto ano conse-

cutivo pela Veris Faculdades – instituição que 

unifica as marcas IBTA, Metrocamp, Uirapuru 

e Imapes e parte do Grupo Ibmec Educacio-

nal. A cerimônia, realizada em parceria com o 

Portal Click Ideia,  é uma maneira de reconhe-

cer o talento dos alunos e a qualidade do ensino ministrado nas Etecs.  Ao todo foram premiadas 

34 Etecs com média superior a 626 na última edição do Enem e quatro Etecs do setor agropecu-

ário com média superior a 603 pontos. O evento também contou com as apresentações do Coral 

do Centro Paula Souza e da Orquestra Filarmônica da Etec Fernando Prestes (Offep), de Sorocaba.

  Para saber mais: http://bit.ly/fQkZXp

uer recompensa maior do que ter 
o esforço nos estudos reconheci-
do? Foi o que aconteceu com duas 

alunas no interior. Ana Beatriz Catel, que 
cursa Química na Etec Salles Gomes (Ta-
tuí), ganhou um prêmio de R$ 600 duran-
te o 50º Congresso Brasileiro de Química. 
Ela venceu a 18ª  Maratona de Química, 

que visa incentivar o interesse dos estu-

dantes pela disciplina. Já Gabriela Leopol-
do, da Etec Profª Anna de Oliveira Ferraz 
(Araraquara), mostrou que está atualizada.  
Ela ficou entre os 10 melhores alunos na 
2ª Olimpíada de Atualidades, promovida 
pela Faculdade de Campinas (Facamp), 
entre 15 mil alunos de escolas públicas do 
Brasil, inscritos.

studantes do curso técnico em Mecatrônica, da Etec Martin 
Luther King (São Paulo), conquistaram o 2º lugar no Prê-
mio Cempre, realizado pela organização não governamen-

tal Compromisso Empresarial para a Reciclagem (Cempre). Cauã 
Lima, Felipe Pereira, Fernando Soares, Jefferson Barbosa e Marcus 
Vinicius de Morais competiram na categoria Inovação Tecnológi-
ca com estudantes de nível médio e superior de todo o Brasil. Eles 
desenvolveram uma prensa que recicla latas de alumínio para tor-

nar o trabalho de reciclagem mais eficiente. O objetivo, agora, é 
instalar a prensa em supermercados da cidade para que esses locais 

sejam pontos de coleta e reciclagem. Como incentivo, o supermercado 
poderá oferecer descontos nas compras dos clientes que entregarem as 

embalagens de alumínio ao estabelecimento. Esse projeto também tam-
bém esteve na 4ª Feira Tecnológica do Centro Paula Souza. 

ão deixe de ver a participação de alu-
nos do Centro Paula Souza no pro-
grama da TV Cultura “Inglês com Mú-
sica”. A iniciativa é uma parceria entre 

a Univesp TV, canal digital da Fundação Padre 
Anchieta, e o Centro Paula Souza. Divididos em 
equipes, os estudantes praticam atividades que 
complementam ações do curso extracurricular 
de inglês do Programa Universidade Virtual do 
Estado de São Paulo (Univesp). A cada edição,   
uma música é analisada e estudada pelos par-
ticipantes que devem trabalhar a pronúncia e 
a letra da canção apresentada. “O importante 
não é a competição em si, mas a aprendiza-

gem e o conhecimento que os 
alunos adquirem”, reforçou Mi-
chel Franklin, responsável por projetos da 
Unidade de Ensino Médio e Técnico do Cen-
tro Paula Souza. A atração foi exibida pela TV 
Cultura entre os anos de 1969 e 1981 e voltou 
com o objetivo de incentivar o aprendizado 
da língua inglesa de forma descontraída. A 
nova versão é comandada pela atriz e canto-
ra Amanda Acosta e pela professora Marisa 
Leite de Barros, apresentadora da versão an-
terior. O programa é exibido pela Univesp TV 
toda sexta-feira, às 20h30, e na TV Cultura aos 
sábados, às 14 horas. Não perca!
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do Estado de São Paulo

m 2011, Ano Internacional da Química, 
alunos que fazem esse curso terão a oportuni-
dade de mostrar seu talento na área e concorrer a um 
prêmio em dinheiro. Até o dia 1º de fevereiro está aberta 

as inscrições para o Prêmio CRQ-IV (Conselho Regional de  
Química – IV Região). Podem participar do concurso alunos 
matriculados em cursos técnicos ou superiores da área química, 
ministrados no Estado de São Paulo. Os vencedores de cada 

modalidade receberão um prêmio de R$ 10 mil e os 
orientadores, R$ 4,6 mil.  O objetivo do prêmio é 

estimular a pesquisa entre os estudantes.

Você estuda Química?

Divulgação
  Para saber mais: http://bit.ly/gMY29S
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Alunos apresentam projetos nos standes da Feira Tecnológica 
do Centro Paula Souza 
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ma boa dose de esforço, dedicação e 
criatividade foi a receita de sucesso dos 
projetos da 4ª Feira Tecnológica do Cen-

tro Paula Souza, que aconteceu de 9 a 11 de 
novembro. Concorreram na Mostra de Pro-
jetos 161 trabalhos de Etecs, 40 de Fatecs e 11 
internacionais, desenvolvidos por estudantes 
da Argentina, Costa Rica e do Peru. Outros 21 
projetos, entre programas e ações de Etecs e 
Fatecs, foram apresentados no espaço “Projetos 
em Destaque”.
 Entre as Etecs, os projetos vencedores fo-
ram: “Música como meio de conscientização 

ambiental”, da Etec Mauá (1º lugar); “Jogo 
Empreendedorismo”, da Etec Dona Es-
colástica Rosa, de Santos (2º lugar) e “Re-
ciclagem de CDs e DVDs”, da Etec Júlio 
de Mesquita, de Santo André (3º lugar). 
“Essa feira mostra que estamos no cami-
nho certo. Os nossos professores estão 
conseguindo atingir uma das missões 
mais difíceis da educação, que é des-
pertar nos alunos o interesse pela ciên-
cia, tecnologia, pesquisa e inovação”, 
comemorou Laura Laganá, diretora su-
perintendente do Centro Paula Souza. O 
evento também teve oficinas, palestras e 
apresentações de teatro e dança. 
     Em 2011 tem mais! Coloque em práti-
ca o seu talento.

  Para saber mais: 
http://bit.ly/c5Zpzo
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da Etec Fernando Prestes (Sorocaba) foi a 
vencedora do 3º Prêmio Varejo Sustentável 

Walmart Brasil. Orientada pelo professor do curso 
de Design de Interiores, Alfredo Pissinato Júnior, 
ela desenvolveu o projeto “Espaço Bike”. A ideia é 
incentivar os frequentadores da rede de supermer-
cados Walmart a utilizar bicicletas como meio de 
transporte. Para estimular os clientes, o Walmart 
deverá disponibilizar um espaço para  realizar ma-
nutenção e venda de equipamentos para ciclistas. 
Como prêmio, Gabriela ganhou uma bolsa de estudos no valor de R$ 8 mil e um netbook.

Cultura e
integração

prendizagem não se restrin-
ge à sala de aula. Atividades 
extras contribuem para a 
formação do aluno. Por isso, 

entre outubro e novembro, as 
Etecs promoveram eventos que inte-
graram educação e comunidade esco-
lar. A Etec Guaracy Silveira (São Pau-
lo), por exemplo, realizou a 8ª Fetec 
(Feira Técnico Cultural). Em Ribeirão 
Pires, a Etec realizou a Jornada Téc-
nico em Nutrição. No interior, a Etec 
Comendador João Rays (Barra Bonita) 
organizou a mesa-redonda “Empree-
dedorismo  Geração de Renda” com es-
pecialistas no tema. A Etec Profo Pedro 
Leme Brisola Sobrinho (Ipaussu) fez 

sua 1ª Facuti (Feira Artística,Cultural 
e Tecnológica) e a Etec Amim Jundi 
(Osvaldo Cruz) preparou uma Manhã 
Cultural, que contou com apresenta-
ções de teatro, exposições e palestras. 
O evento integra o projeto interdisci-
plinar -  sustentabilidade  repensar o 
presente para garantir o futuro. Já os 
alunos do curso de Enfermagem da 
Etec Pedro D’Arcádia Neto (Assis), 
que fazem estágio em  Gerontologia, 
organizaram atividades no “Abrigo 
dos Idosos” da cidade. Na Etec Presi-
dente Venceslau, mais de 500 pessoas 
acompanharam o 6º Sarau Cultural, 
que apresentou espetáculos de dança, 
música e recitação de poemas.
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