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Para o futuro  

Mostra de projetos  Eventos culturais 

Alunos embarcam no aeroporto internacional de Guarulhos, em São Paulo

Campeões 
Jornal Mural para os alunos das Escolas Técnicas Estaduais

do Enem
ais uma vez os alunos surpreende-

ram na prova do Exame Nacional 

do Ensino Médio (Enem). De acor-

do com os resultados divulgados em setem-

bro pelo Ministério da Educação (MEC),

a média de desempenho Etecs na edição

2010 foi de 594,91 pontos, superior à

média nacional, de 553,73 pontos. De todas 

as 124 Etecs que participaram do exame, 99

fi caram acima da média, ou seja, 80% com

desempenho superior. A Etesp é a 5ª melhor

escola na classifi  cação geral de públicas e

privadas de todo o Estado e a 5ª melhor

escola pública do País. No ranking ge-

ral, está em 43º lugar entre as 26.099

escolas que participaram do exame em

todo o Brasil. No Estado de São Paulo,

é a primeira melhor escola pública. Das

50 melhores escolas estaduais brasilei-

ras, 37 são Etecs, 5 são escolas técnicas

ligadas a universidades e 7 estaduais de

outros Estados. Em São Paulo, entre as

50 escolas públicas com melhor desempe-

nho, 43 são Etecs. 

 Acompanhe a classifi cação das Etecs no 

Estado pelo pelo link http://bit.ly/pCd3IW. 

uatro unidades do Centro Paula Souza 
que mais se destacaram na utilização 
de recursos dos programas MSDNAA 

e Live@Edu, oferecidos a estudantes, professo-
res e servidores da instituição, em parceria com 
a Microsoft, ganharam prêmios.  As Etecs Dr. 
Julio Cardoso (Franca), Ilha Solteira, Sylvio de 
Mattos Carvalho (Matão), e a Fatec Jales recebe-
ram projetores. Além disso, 31 coordenadores 
regionais dos projetos unidades receberam cer-

tifi cados pela participação em capacitações 
e treinamentos oferecidos e pela multiplica-
ção do conhecimento nas regiões atendidas.
  O MSDNAA permite o download gratuito 
dos produtos de desenvolvimento Microsoft e 
a instalação dos programas nos laboratórios de 
informática institucionais e nos equipamentos 
pessoais, com chaves de instalações originais. 
  A cerimônia de premiação aconteceu em 
agosto na sede da Microsoft, em São Paulo. 

ara comemorar o centeneário de sua criação, a Etec João Belarmino (Amparo), 
criou a cápsula do tempo, uma caixa com cerca de 90X90cm contendo informa-
ções sobre o tempo presente para ser aberta daqui a 25 anos. “Alunos de cada 

curso prepararam um material que representa a atualidade, em forma de textos, recor-
tes de jornal, o almanaque comemorativo da escola e nas mídias que usamos 
no dia a dia como pendrive”, conta a diretora da Etec João Belarmino, Neuza 
Zeni Natariani.

 PARA SABER MAIS: http://bit.ly/qS8j5x

companhe algumas atividades realizadas 
pelas Etecs para promover a integração en-
tre alunos e a multiplicação de conhecimen-

tos. No mês de setembro, a Etec Aguaí, por exem-
plo, realizou em parceria com a Prefeitura e com 
a Comissão Municipal de Emprego, a 1ª Rodada de 
Negócios. Já a Etec Cubatão levou 40 alunos do 1º ano 
do Ensino Médio para um encontro com vereadores 
na Câmara Municipal da cidade. A atividade integra 
a disciplina de Filosofi a e teve o objetivo de mostrar 
aos estudantes o funcionamento do legislativo e 

debater temas como o interesse da população. O 
mês da Sociologia, em agosto, foi comemorado pela 
Etec Prof. Jadyr Salles (Porto Ferreira) com pales-
tras e apresentações de trabalhos sobre alguns dos 
principais sociólogos brasileiros, como Darcy Ribei-
ro e Lourenço Filho, sociólogo local. Em Jundiaí, a 
Etec Vasco Antonio Venchiarutti realizou a Semana 
de Tecnologia da Informação, com palestras sobre 
temas da atualidade. 
 Saiba de outras atividades no site www.centro-
paulasouza.sp.gov.br

ique de olho na aventura dos alunos de Etecs 

e Fatecs nos Estados Unidos. Em outubro 

acontece o quarto embarque do Programa de 

Intercâmbio Cultural do Centro Paula Souza que ofe-

recerá ao todo 500 bolsas para estudantes e 100 para 

professores.  O programa tem como objetivo incentivar 

o aprimoramento da formação acadêmica e facilitar o 

ingresso dos formandos no mercado de trabalho. Para os 

docentes, o intercâmbio tem foco no ensino e representa 

uma grande chance de aperfeiçoamento profi ssional.

Até o momento, já embarcaram três grupos de 

alunos para as cidades de Chicago, Portland, Seattle 

e São Francisco. Outras duas turmas embarcam nos 

meses de outubro e novembro. O curso é intensivo e 

tem duração de um mês.

 Os estudantes viajam com todas as despesas pagas: 

curso, alimentação, acomodação, passagem aérea, tras-

lado, transporte interno nos EUA, seguro saúde e ajuda de custo de 400 dólares. Com exceção dos custos com passaporte e 

visto, que deverão correr por conta dos intercambistas. O critério de escolha dos estudantes foi a melhor média dos alunos 

no último semestre de cursos técnicos e tecnológicos até o 2º semestre de 2010. 

 PARA SABER MAIS: http://centropaulasouza.tumblr.com  

Posição Escola
Município Média Total 

1º Etec de São Paulo São Paulo 706,66

2º Etec Parque da Juventude São Paulo 662,98

3º Etec Vasco Antonio Venchiarutti Jundiaí 662,46

4º Etec Lauro Gomes São B. do Campo 656,44

5º Prof. Basilides de Godoy São Paulo 655,76

6º Presidente Vargas Mogi das Cruzes 652,48

7º São Roque
São Roque 651,25 

8º Getúlio Vargas
São Paulo 651,18

9º Prof. Rubens de Faria e Souza Sorocaba 651,06 

10º Conselheiro Antonio Prado Campinas 649,53
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drama dos alunos vítimas 
de bullying foi retratado 
no longa-metragem Abis-
mo, produzido de forma 
totalmente independente 
por estudantes da  Etec 

Alberto Santos Dumont (Guarujá). A pro-
dução foi exibida para estudantes, profes-
sores e convidados nos dias 26 de agosto 
e 1º de setembro em um cinema da cida-
de. A ideia de fazer o fi lme surgiu em 2010 
durante as atividades do Projeto Viver em 
Sociedade, que promove palestras e deba-
tes sobre bullying na unidade. Os alunos 
começaram a escrever o roteiro e gravar 
no início de 2011. De acordo com a coor-
denadora de Ensino Médio da Etec, Denise 
Ferreira, o projeto deve se expandir para 
outras escolas da rede pública. “O objetivo 
é fazer um trabalho de conscientização, não 
apenas por meio da exibição do fi lme, mas 
também com debates e palestras”, explica.  
 Assista o trailler ofi cial no link http://www.youtube.com/watch?v=L-bREdQWvfk. 
Veja também mais fotos e os bastidores da produção no Tumblr da instituição:
http://centropaulasouza.tumblr.com  

Luz, câmera, 
ação! 

V enha participar da 5 ª edição da Feira Tecnológica do Centro Paula Souza (Feteps) 
que acontece nos dias 25, 26 e 27 de outubro, no Expo Barra Funda,  em São Paulo. 
O evento é um espaço para a demons-

tração e socialização de projetos de pesquisa, 
produções culturais, serviços e experiências 
bem sucedidas das Etecs e Fatecs. Além disso, a 
ideia é integrar instituições de educação profi s-
sional pública de diversos estados do País e de 
parceiros da América Latina.

 PARA SABER MAIS: www.feteps.com.br

que acontece nos dias 25, 26 e 27 de outubro, no Expo Barra Funda,  em São Paulo. 
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Novo 
curso

O
Centro Paula Souza, em parceria 

com a Nextel, oferecerá um curso 

pós-técnico na área de desenvol-

vimento de aplicativos para smartphones e 

celulares utilizando a plataforma Android. 

As aulas devem começar no 1º semestre de 

2012 em duas Etecs: Parque da Juventude, 

em São Paulo, e Bento Quirino, em Campi-

nas. Com duração de seis meses, o curso 

oferecerá aulas práticas e teóricas e está 

dividido nos módulos básico, tecnológico e 

de gestão. As inscrições estão previstas para 

a segunda quinzena de outubro. Para mais 

informações, escreva para o email 

(jun.suzuki@centropaulasouza.sp.gov.br). 

Experiência nos EUA

Acompanhe as 10 primeiras Etecs no Estado
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