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EJá está virando tradição a acolhida que estudantes das 
Etecs dão aos calouros. As boas-vindas são com ati-
vidades voltadas à cidadania e solidariedade. A Etec 

Votorantim, por exemplo, arrecadou alimentos para ajudar 
a instituição Pró-Mulher, que atende vítimas de violência 
doméstica. Em Francisco Morato, a Etec também recolheu 
produtos não perecíveis para doar a um lar de idosos. Na 
Etec Dr. Francisco Nogueira de Lima (Casa Branca) alunos 
do Ensino Médio aproveitaram o período de Carnaval para 
incentivar a integração com as novas turmas, pro-
movendo um concurso de fantasia e de máscaras. 

Acompanhe outras iniciativas semelhantes  
no site www.centropaulasouza.sp.gov.br 

De olho na educação
Responsabilidade social já 

é tradição entre proje-
tos desenvolvidos pelas 

Etecs. Além de ser uma das 
metas fundamentais de insti-
tuições que prestam serviço à 
população. Por isso, o Centro 
Paula Souza sempre incentiva 
o envolvimento dos alunos em 
iniciativas que abordem esse 
tema. Os trotes solidários re-

alizados pelas Etecs são um bom exemplo 
de atividades que promovem a integração 
saudável entre veteranos e calouros e in-
centivam práticas de solidariedade. Outras 
ações de cidadania vem acontecendo por 
meio de cursos gratuitos que atendem à ne-
cessidade da comunidade, facilitando sua 
inclusão. Com isso, ganham os estudantes 
ao ampliar sua visão de mundo. Esse cres-
cimento certamente vai contribuir para sua 
formação profissional. Boa leitura! 

Laura Laganá 
Diretora Superintendente

Caro estudante
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ECONOMIA
em pauta

Victor Pelizaro, aluno da Etec Professor Basilides de Godoy (Capital), 
venceu o 6o Prêmio Econoteen, realizado pela Faculdade de Econo-
mia, Administração e Contabilidade da Universidade de São Pau-

lo (FEA/USP). Outros quatro estudantes de Etecs ficaram entre os  cinco 
primeiros colocados: Edivam J. dos Santos (Etec Professor Eudécio Luiz 
Vicente, de Adamantina); Lucas A. L. Siconato (Etec Rosa Perrone Scavo-
ne, de Itatiba); Gleiziane Oliveira Bragança (Etec Juscelino Kubitscheck, de 
Diadema) e Cristian Micheli (Etec de Itanhaém).

Os jovens elaboram) textos a partir do tema “No que a educação pode 
ajudar o desenvolvimento socioeconômico brasileiro?”.

Os vencedores vão receber prêmios em dinheiro. Já o primeiro colocado 
ganha também uma bolsa de estudos no Cursinho FEA-USP.

Olimpíada de 
Matemática 

As inscrições para a 9a edição da Olimpíada Brasileira de 
Matemática das Escolas Públicas (OBMEP) vão até 5 de abril.

A competição é dirigida aos alunos  do Ensino Médio e aos  
do 6o ao 9o ano do Ensino Fundamental das escolas públicas municipais, 
estaduais e federais, que concorrem a prêmios, como bolsas de estudo 
do Programa de Iiniciação Científica Jr. (PIC).  Professores, escolas e  
secretarias municipais de Educação que têm alunos participantes 
na Olimpíada também concorrem a prêmios.

O cadastro dos estudantes que participarão da prova deve ser 
realizado pelas escolas.

Acompanhe o calendário da OBMEP no link 
http://www.obmep.org.br/calendario.html 

Daniel Cara, ex-aluno 
da Etec São Paulo, 
foi eleito Personalida-

de da Educação em 2012 
por uma enquete realizada 
com internautas pela revis-
ta Nova Escola. 

Depois de estudar 
na Etec, Daniel for-
mou-se em Ciências 
Sociais e fez Mestra-

do em Ciência Polít ica na Universidade de São Paulo. Ele também 
coordenou um projeto de formação de grêmios em escolas públicas 
da periferia paulistana. Desde 2003, Daniel participa do comitê 
paulista da Campanha Nacional pelo Direito à Educação, da qual se 
tornou coordenador geral em 2006.

Alô, alô
DESIGNER ! Se você é aluno do curso técnico de Design de Interiores, fique de olho no Concurso 

Deca Estudos de um Banheiro. As inscrições terminam dia 14 de agosto. A compe-
tição, também destinada a estudantes de Arquitetura, tem como objetivo revelar ao 

mercado o talento e conhecimento adquiridos durante o curso.  Muitos jovens de Etecs já 
estiveram entre os finalistas e vencedores do concurso. Veja os temas e o calendário de 
submissão de projetos no site www.estudosdeumbanheiro.com.br 

Google
busca talentos
A té 30 de abril estão abertas as inscrições para a Google Science Fair (Feira de Ciências 

 do Google), uma competição online voltada a jovens de 13 a 18 anos do mundo todo. 
  Os participantes podem se inscrever em 3 categorias de acordo com a idade: 13 a 14;  

15 a 16 e 17 a 18 anos. A inscrição de projetos pode ser individual ou em grupo. O tema é livre, mas 
a ideia é que os jovens apresentem soluções para problemas na área de ciência do mundo atual.

Entre as premiações estão uma viagem para o arquipélago de Galápagos, conhecido como 
laboratório vivo de Darwin, estágios e uma bolsa de estudos no valor de 50 mil dólares.

Veja  no site da feira todas as informações sobre as etapas do processo, além de dicas de 
como montar seu projeto. Para se inscrever é necessário ter uma conta do Google. 

PARA SABER MAIS:  www.googlesciencefair.com

L uiz Pena, docente da Etec de Suzano, foi 
um dos palestrantes da 6ªedição da Campus 
Party, considerado um dos maiores eventos 

tecnológicos do mundo. A palestra dele teve como 
tema O papel das redes sociais como ferramenta auxiliar 
no ensino. O professor começou a estudar o assunto 
em 2011 para seu trabalho de conclusão de curso 
de Informática para Gestão de Negócios , na Fatec 
Itaquaquecetuba. Os alunos ficam mais focados no conteúdo 
e interagem mais quando as mídias sociais são usadas para 
disponibilizar informações e se comunicar, comenta Pena. 
Outros dois professores do Centro Paula Souza tam-
bém participaram da Campus Party. Fernando Masanori 
Ashikaga, da Fatec São José dos Campos, coordenou a 
oficina Hackeando o Facebook e o Twitter com Python. Já Rubens Menezes, da Fatec São Roque, ministrou a ofici-
na Crupow! Crie seu próprio portal com Drupal 7, um software livre para gerenciar conteúdos. 

Fique de olho
O Prêmio Jovem Cientista 2013 

divulgou o tema e as linhas 
de pesquisa para os projetos 

que serão apresentados esse ano. 
“Água: desafios da sociedade” será 
o assunto que desafiará os estudan-
tes nessa edição.

O calendário de inscrição  ainda 
não está definido. Mas você já pode 
adiantar seu trabalho. Converse 
com seu orientador. 

Acompanhe a programação  
da Feira da Agricultura Fami-

liar e do Trabalho Rural (Agrifam), 
se o seu curso for relacionado  a agricultura, agroindús-
tria e agronegócio. Considerado um dos maiores even-
tos na área de agricultura familiar e do trabalho rural 
do País, a 9ª edição da feira acontece de 2 a 4 de agosto, 
em Lençóis Paulista.  Nos anos anteriores, Fatecs e Etecs 
participaram da iniciativa,  expondo produtos e divul-
gando atividades de suas respectivas unidades.  

Agrifam

PARA SABER MAIS: www.jovemcientista.org.br 

PARA SABER MAIS:  www.agrifam.com.br

PARA SABER MAIS:  http://www.fea.usp.br/feaecon//econoteen 

Trote do Bem

Prof. Luiz Pena defende o uso das redes sociais na educação

Encontro Tecnológico 

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


