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Na foto acima, alguns alunos 
da Etec de Artes  voluntários do 
projeto Páscoa Cultural Cidadã. 
Ao lado, Etec de Cubatão oferece 
serviços gratuitos à população a
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Osegunda turma de alunos das Etecs e 

Fatecs que ganharam bolsas de estu-

do nos Estados Unidos, por meio do 

Programa de Intercâmbio Cultural do Centro 

Paula Souza, voltou ao Brasil com o inglês 

na ponta da língua! Ao todo, 125 estudantes 

passaram o mês de abril estudando inglês, 

com todas as despesas pagas, em quatro cida-

des norte-americanas: Chicago, Portland, 

São Francisco e Seattle. 

    A segunda etapa do programa acontece 

no segundo semestre, quando embarcam para 

os EUA mais 250 alunos. Fique por dentro do 

intercâmbio pelo Tumblr do Centro Paula Souza, 

que em maio entrou em uma nova fase. Ago-

ra, você também visualiza no Tumblr informações 

sobre Vestibulinho, Vestibular, mercado de trabalho 

e projetos de alunos. 

 Para saber mais:  http://centropaulasouza.tumblr.com 

Cidadania

Eventos 
educativos

s Etecs promovem integração entre 
escola, alunos e comunidade por 
meio de trabalhos voluntários. Em 
maio, por exemplo, as Etecs Vasco 

Antonio Venchiarutti (Jundiaí) e Dona Escolás-
tica Rosa (Santos) organizaram palestras gratui-
tas para a população sobre empreendedoris-
mo e segurança alimentar. Leia mais no link 
http://bit.ly/iAZwHf. Em abril, as Etec Cotia e 
de Artes (São Paulo) aproveitaram o período 
da Páscoa para realizar atividades de cultura e 
lazer que beneficiaram mais de 900 crianças ca-
rentes (veja mais em http://bit.ly/fITSES). Na 
terceira edição, o projeto “Etec de Cubatão em 
Ação” ofereceu serviços e entretenimento gra-

tividades extra-classe 
são fundamentais para 
o processo de apren-

dizagem dos alunos, apontam 
os especialistas. Eventos desse 
tipo acontecem nas 198 Etecs.  
A Etec Prof. Pedro Leme Bri-
solla Sobrinho (Ipaussu), por 
exemplo, promoveu em maio a 
3ª Semana de Gestão e Negó-
cios que ofereceu palestras e 
workshops ministrados por 

professores e profissionais do setor. Já a Etec Osasco II, realizou o Dia do Contabi-
lista para apresentar aos alunos a realidade do mercado de trabalho por meio de 
palestras sobre a área financeira e contábil. 
 Em abril, a Etec Itanhaém e a classe descentralizada de Peruíbe realizaram uma 
atividade de reflexão sobre a tragédia ocorrida com alunos da Escola Municipal 
Tasso da Silveira, no Rio de Janeiro. Mensagens de apoio e esperança foram envia-
das para a escola, veja mais: http://bit.ly/jYqx93. Para acompanhar todos os eventos 
realizados pelas Etecs, acesse o site da instituição www.centropaulasouza.sp.gov.

s Etecs comemoraram, em maio, 
a Semana Paulo Freire com 
palestras, apresentações de 

teatro, trabalhos voluntários, entre 
outras atvidades. A semana foi criada 
para homenagear o pernambucano que 
é considerado um do maiores educado-
res brasileiros. Paulo Freire viveu entre 
1921 e 1997 e seus livros e ideias roda-
ram o mundo. Pedagogia do Oprimido é 
uma de suas obras mais conhecidas.  
 Para ver as atividades realizadas nas 
Etecs da Capital e do Interior acesse o 
link http://bit.ly/kIgD4o

tuitos como corte de cabelo, aferição de pres-
são arterial, música, dança e sessão de cinema. 
Já as Etecs Cidade Tiradentes, Guaianazes, Ita-
quera e Sapopemba, na capital, além de Ferraz 
de Vasconcelos e Suzano, ajudaram a popula-
ção a enfrentar o Leão do Imposto de Renda 
(IR). Durante o mês de abril, as unidades abri-
ram as portas para ajudar os contribuintes no 
preenchimento da declaração do IR, leia mais 
no link http://bit.ly/in4oGL.
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Após um mês estudando inglês 

nos EUA, alunos de Etecs e 

Fatecs retornam ao Brasil 

curso de Manutenção 
Aeronáutica oferecido na 
Etec Alberto Santos Du-
mont (Guarujá) não será 

mais o mesmo. A Etec ganhou 
um avião da Força Aérea Brasi-
leira (FAB) para ser utilizado nas 
aulas práticas do curso.
 A Etec recebeu como doação 
a aronave Regente U-42, que era 
utilizada para treinamento e transporte 
de militares. “É uma aquisição importan-
te para a comunidade acadêmica. Com a 
chegada desse equipamento, os estudantes 
vão acompanhar melhor o funcionamento 
de uma aeronave”, diz o diretor da unida-
de, Antonio Almeida.

tecs participaram da 2ª Competição Tecnológica do 
Centro Paula Souza, realizada em parceria com a 
Festo, multinacional alemã do setor de automa-

ção industrial. A Etec Júlio de Mesquita (Santo André) 
foi a primeira colocada na categoria Eletroeletrônica. 
Na Mecatrônica, a vencedora foi a Etec de São José dos 
Campos. A Etec Jorge Street (São Caetano do Sul), que 
foi sede do evento, venceu a categoria Robótica. Outras 
sete Etecs participaram da competição: Bento Quirino 
(Campinas), Prof. José Sant’Ana de Castro (Cruzeiro), 
Rosa Perrone Scavone (Itatiba), João Baptista de Lima 
Figueiredo (Mococa), São Roque, José Rocha Mendes 
e Parque da Juventude (São Paulo). 

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

ocê sabia que alunos das Etecs com idade entre 15 e 24 anos 
matriculados no Ensino Médio e com renda familiar per 
capita de até meio salário mínimo podem solicitar uma 

bolsa de R$ 80 mensais? Se estiver interessado, procure a 
secretaria da sua unidade.

 Para saber mais: http://bit.ly/g6V1iT  

 O curso técnico em Manutenção Aero-
náutica tem cinco semestres de duração 
e atualmente conta com cerca de 150 
alunos matriculados.

Bolsa-auxílio 

COMPETIçãO 
TECnOlóGICA 

Antes de ser doado à Etec, o avião 
realizava treinamento e transporte de 
militares em Minas Gerais 

Moda inclusiva
 stão abertas até 15 de julho as inscri-

ções para o 3º Concurso Moda Inclu-
siva promovido pela Secretaria de 

Estado dos Direitos da Pessoa com Deficiên-
cia. Podem participar estudantes matriculados 
em instituição de ensino superior ou escola 
técnica, ou profissionais formados na área de 
Moda. A ideia é contribuir para o debate sobre 
o assunto e incentivar o surgimento de novas 

soluções e propostas para o vestuário 
destinado às pessoas com deficiência. 
 na edição anterior, um aluno do curso técnico 
de Modelagem do Vestuário, da Etec Tiquatira 
(São Paulo), emplacou o 3º lugar. E outros três 
alunos , dois de Tiquatira e um aluno do curso de 
Gestão da Produção Industrial da Fatec Jahu, fi-
caram entre os 20 finalistas. Veja a matéria sobre 
a premiação no link http://bit.ly/ctt8jY 


