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Festival do Minuto
Mais uma vez, alunos de Etecs se destacaram nos vestibulares de instituições públicas de 

Ensino Superior. De acordo com levantamento feito junto às Etecs, neste primeiro semestre, 
os alunos conquistaram mais de 1.400 vagas em faculdades e universidades estaduais e federais 

em diversos estados brasileiros e no exterior. Na Etec Presidente 
Vargas (Mogi das Cruzes), por exemplo, foram 97 vagas. Cinco 

delas conquistadas por Rodrigo Basílio, em Direito e História, 
na USP, Unicamp, Unesp, UFRJ e Ufop (veja siglas no link 
abaixo). Juliana Naomi, da Etec de São Paulo (Etesp), passou 
em Medicina na USP. Outras duas alunas optaram por fazer 
Medicina fora do Brasil: Laura Santos, da Etec Rubens de 
Faria e Souza (Sorocaba), foi aprovada na Universidade 

Estatal Médica de Kursk, na Rússia. E Luarha Gomes, 
da Etec Adolpho Berezin (Mongaguá), entrou na 
Universidade Federal de Buenos Aires, na Argentina.

Para saber mais: http://bit.ly/xW1WxF
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Em abril, aconteceu o segundo embarque 
de alunos de Etecs e Fatecs selecionados para 
a edição 2012 do Programa de Intercâmbio Cultural 

do Centro Paula Souza. Ao todo, 125 estudantes embar 
ca ram para os Estados Unidos para estudar inglês em cinco 
cidades: Berkeley, Boston, Chicago, Fort Lauderdale e São Francisco. 
O programa vai oferecer o total de 600 bolsas de estudo de inglês – 550 nos 
EUA e 50 na Inglaterra. Serão 500 alunos, 50 professores de inglês e 50 das áreas 
técnica e tecnológica. Em julho, 50 professores de inglês viajarão para Londres, onde estudarão 
prática de ensino em língua inglesa na International House of English. 

Os bolsistas viajam com todas as despesas pagas – curso, alimentação, acomodação, 
passagem aérea, traslado, transporte interno nos EUA e seguro saúde – com exceção 

dos custos com passaporte e visto. O critério de escolha dos estudantes 
foi o desempenho acadêmico desde o ingresso até o final do curso. 
Acompanhe fotos e depoimentos dos intercambistas no Tumblr.

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

Alunos do Ensino Médio das Etecs Takashi Morita e Vila 
Formosa (São Paulo) vão participar do concurso de redação 
Mensageiro da Paz. Os vencedores serão premiados com uma viagem para conhecer a sede da ONU, em 

Genebra, na Suíça, e Hiroshima e Nagasaki, cidades japonesas atingidas pela bomba atômica na 2a Guerra Mundial. 
O concurso também acontece no Japão, Finlândia, Peru, Nova Zelândia, Suíça, Argentina, Holanda e Vietnã.

Para saber mais: http://bit.ly/irLi7c

Caio dos Santos, do terceiro ano do Ensino Médio 
da Etec Prof. Eudécio Luiz Vicente (Adamantina), 
venceu o 5o Prêmio Econoteen, promovido pela 

Faculdade de Economia, Administração e Contabilidade da 
Universidade de São Paulo (FEA/USP). O estudante apresentou 

Feras do Vestibular

Econoteen

Missão de Paz

Visita real

Prêmio Mercosul

O Menino e o Bodoque, vídeo produzido pelo 
 aluno Fábio Cruz, o Fabbinho, do curso técnico 
 de Produção de Áudio e Vídeo da Etec Jornalista 

Roberto Marinho (São Paulo), foi o vencedor do Melhor 
Minuto 2011 do Festival do Minuto. O resultado foi 
divulgado neste primeiro semestre. Criado em 1991, 
o evento é um dos maiores festivais de vídeos da 
América Latina que divulga produções audiovisuais 
com 60 minutos de duração. A escolha do melhor 
vídeo do ano ocorre por voto popular na internet. 
O trabalho também ficou em primeiro lugar na categoria 
tema livre. “Agradeço a todos que votaram em mim. 
Fiquei motivado a inscrever o curta em outros festivais”, 

contou o estudante. Fabbinho recebeu um troféu e ganhou prêmio em dinheiro. 
O Menino e o Bodoque foi gravado em stopmotion, uma modalidade de animação. 
“O vírus contamina a máquina e se propaga pela rede. O menino tenta destruílo, 
mas é devorado pela praga que continua infectando o mundo”, explica a sinopse. 
O vídeo também foi selecionado para participar de uma mostra de curtas na Bósnia.

Para assistir ao vídeo, acesse o link http://www.youtube.com/watch?v=rNjAbUnwiiA

 Para saber mais: www.festivaldominuto.com.br
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U ma parceria entre o Centro Paula Souza e a Rede Brazucah 
	vai	criar	um	circuito	contínuo	para	a	exibição	de	filmes 
 brasileiros em espaços nas escolas. Para isso, o projeto Rede Brazucah 

nas Escolas, que tem o objetivo de formar novas plateias, difundir e democratizar o audiovisual 
brasileiro, ofereceu em maio capacitação de agente cultural para professores e alunos de 20 Etecs. 
A ideia é que, sob a supervisão dos professores, os estudantes selecionados para o projeto sejam 
responsáveis pela oferta de duas sessões mensais de cinema com debates em suas escolas durante 
quatro meses. Aos professores caberá a utilização pedagógica do conteúdo 
audiovisual em sala de aula. Os alunos receberão bolsa-auxílio durante 
a realização do projeto. A previsão é exibir quatro longas-metragens e 
quatro curtas-metragens brasileiros produzidos a partir de 2000. 

Para saber mais: http://bit.ly/J3jwqc

Cinema 
nas Etecs

Participe do Prêmio Mercosul de Ciência e Tecnologia, 
aberto a estudantes e pesquisadores do Brasil e de 
todos os países integrantes do Mercosul: Argentina, 

Bolívia, Chile, Colômbia, Equador, Paraguai, Peru, Uruguai 
e Venezuela. O prêmio está dividido em quatro categorias 

e abrange do Ensino Médio ao doutorado. As inscrições vão até 
9 de julho. Podem participar estudantes do Ensino Médio de até 
21 anos. Criado em 1998, o prêmio tem como objetivos, além de 
reconhecer as melhores contribuições para o desenvolvimento da 
ciência, tecnologia e inovação, incentivar a pesquisa e contribuir para 
o processo de integração regional.

 
PARA SABER MAiS: http://eventos.unesco.org.br/premiomercosul 

Feras do Vestibular Inglês sem 
limites

Dia de embarque: alunos aguardam 
o voo no Aeroporto Internacional 
de Guarulhos, São Paulo
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Cena do vídeo 
O Menino e o Bodoque, 

vencedor do Festival 
do Minuto 2011 

A Etec Guaracy Silveira (São Paulo) recebeu em maio a representante 
da Organização das Nações Unidas (ONU) para a inclusão financeira 
e o empreendedorismo, princesa Máxima, da Holanda. Ela esteve na 

escola para assistir a uma palestra da Federação Brasileira de Bancos (Febraban) 
sobre educação financeira, ministrada por Ricardo Humberto Rocha, doutor em Administração 

com ênfase em Finanças pela FEAUSP. A Febraban é parceira do Paula Souza na criação do novo curso 
técnico em Finanças, que começa no próximo semestre. A princesa participou do evento ao lado de 
240 estudantes do Ensino Médio.

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

Etec Vila Formosa recebe o representante 
do prefeito de Nagasaki, Ikuro Maruo, 
e a estudante japonesa, Erina Yazaki

um ensaio sobre os possíveis impactos socioeconômicos da Copa do 
Mundo, em 2014, e das Olimpíadas,em 2016, que acontecem no Brasil. 
Com a orientação de Izabel Gil, da disciplina de Geografia, Caio planejou e 
executou o trabalho segundo princípios de metodologia científica, utilizando 
conceitos clássicos de Economia. Como prêmio, o aluno recebeu R$ 1.500 
em dinheiro e certificado. Seu artigo foi publicado pela FEA/ USP.

PARA SABER MAIS:
www.fea.usp.br/feaecon/econoteen/projetoeconoteen.php
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Arquivo: Etec Vila Formosa

Missão de Paz

http://www.centropaulasouza.sp.gov.br/Noticias/2012/marco/05_alunos-das-etecs-conquistam-1300-vagas-em-universidades-publicas.asp
http://centropaulasouza.tumblr.com/
http://www.youtube.com/watch?v=rNjAbUnwiiA
http://www.festivaldominuto.com.br
http://www.fea.usp.br/feaecon/econoteen/projeto-econoteen.php

