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Projetos de qualidade tecno-
lógica e relevância social, 

apresentados na 7ª Feira 
Tecnológica do Centro Paula 
Souza (Feteps) em outubro, 
demonstraram mais uma vez 
o alto rendimento acadêmi-
co dos alunos da instituição. 
Outros destaques deste mês 
foram as Etecs Antonio De-
visate (Marília) e Guaianazes 
(Capital), que ficaram entre as 

finalistas da 5a edição da Olimpíada Nacional 
de História do Brasil (ONHB). A Etec Tiqua-
tira, também de São Paulo, teve um grupo 
de estudantes entre os finalistas do Prêmio 
Escola Voluntária, organizado pela Rádio 
Bandeirantes. Outra boa surpresa foi a aluna 
da Etec Salles Gomes (Tatuí) selecionada 
pelo Programa Jovens Embaixadores.

Como essa é a última edição de 2013, 
aproveito para parabenizar a dedicação e o 
esforço de professores e alunos das Etecs, 
responsáveis por tantas conquistas que 
resultaram em excelentes notícias.

Boa leitura! 
Laura Laganá 

Diretora Superintendente

Caro estudante
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Caro estudante

A Campus Party Brasil 2014 já tem data e local definidos: 
 27 de janeiro a 2 de fevereiro no Anhembi Parque, na 
  Capital. O evento – considerado um dos maiores do 

mundo na área de tecnologia, inovação, criatividade e cul-
tura digital do mundo – terá 500 horas de palestras e ofici-
nas. A edição 2013, recebeu um público superior a sete mil 
pessoas, que se inscreveram para participar das atividades. Neste ano, a Campus Party também 
contou com palestras de dois professores do Centro Paula Souza: Fernando Masanori Ashikaga,  
da Fatec São José dos Campos, e Luiz Pena, da Etec de Suzano. 
 
 PARA SABER MAIS: www.campus-party.com.br

Você já ouviu a expressão: é de pequeno que se  
torce o pepino? O ditado popular também se aplica 
à arte de cozinhar. A recém-implantada Etec Santa 

Ifigênia (Capital) – que iniciou sua atividades em 2012 – 
montou uma oficina de culinária exclusiva para crianças 
de 5 a 11 anos. Entre uma travessura e outra, os futuros 
mestres-cucas prepararam brigadeiros, sanduíches, 
minipizzas, tortinhas da estação e cupcakes. Durante  
a atividade gratuita, a turma mirim foi supervisionada 
pelos professores do curso Técnico em Cozinha,  
Apolyana Tenória, Isabela Fonseca e Ozéias Batista.

Palestras, gincanas e peças de teatro estiveram entre as atrações da Semana Cultural da Etec Astor de 
Mattos Carvalho (Cabrália Paulista), realizada em outubro. O evento, que integra o calendário da 
escola, começa a ser preparado no início do ano letivo 

e envolve várias disciplinas. O projeto Geografia e Literatura, 
por exemplo, resultou em um 
filme – produzido, dirigido e 
adaptado pelos alunos – baseado 
no livro Memórias de um Sargento 
de Milícias, de Manuel Antônio de 
Almeida, publicado em 1852.

Outra atividade, que aconteceu 
em Cabrália foi a apresentação 
musical de estudantes da Associa-
ção de Pais e Amigos dos Excep-
cionais (Apae) do município.

O Centro Paula Souza e a Motorola Solutions assinaram em novembro 
um termo de cooperação com o objetivo de oferecer um curso pós-téc-
nico em Radiocomunicação. A ideia é que sejam oferecidas 400 horas/

aula – o equivalente a um semestre –, a partir do 2o semestre de 2014. Ini-
cialmente, haverá uma turma de 40 alunos na Etec Getúlio Vargas, na Capital. 

Após a conclusão do pós-técnico, os estudantes estarão aptos a realizar uma 
prova para obter a certificação de especialista Motorola Solutions.

A
s Etecs Antonio Devisate (Marília) e Guaianazes (Capital) ficaram  
 entre as finalistas da 5a edição da Olimpíada Nacional de História  
  do Brasil (ONHB), realizada pelo Departamento de História do Insti-

tuto de Filosofia e Ciências Humanas da Universidade Estadual de Cam-
pinas (Unicamp). Além de brindes, os alunos receberam Menção Honrosa. 
Bruna Tiemi Yonekubo, Fábio Moura Cavalcante e Gustavo Torres Lom-
bardi, do terceiro ano do Ensino Médio da Etec de Marília conquistaram 
medalha de cristal. “A equipe ganhou esse prêmio por alcançar a melhor 
pontuação dentre todas as escolas públicas da Região Sul do Brasil”, afir-

ma Claudia Mara Parolisi, diretora da unidade. Destinada aos estudantes 
do 8o e 9o anos do Ensino Fundamental, do Ensino Médio regular e da moda-

lidade Ensino de Educação de Jovens e Adultos – EJA (supletivo), a iniciativa 
tem o apoio do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico 

(CNPq) e dos Ministérios da Ciência, Tecnologia e Inovação e da Educação.

Amanda Ferraz, 16 anos, estudante do Ensino Médio da 
 Etec Salles Gomes (Tatuí), está entre os 37 seleciona- 
  dos pelo Programa Jovens Embaixadores 2014. Realizado 

pela Embaixada dos Estados Unidos no Brasil desde 2002, o 
programa oferece aos alunos brasileiros da rede pública, com 

idade entre 15 e 18 anos, uma viagem de três semanas aos Estados Unidos.
Mais de 11.500 estudantes de todos os Estados brasileiros concorreram nesta 

edição. O embarque será em janeiro de 2014. “Vou conhecer de perto a cultura 
que já estudei muito aqui no Brasil. Quando voltar, usarei tudo 

que eu aprender no trabalho voluntário”, diz Amanda, que é 
colaboradora do Lions Clube Tatuí, instituição beneficente que 
ajuda comunidades carentes. Amanda, concluiu nesse ano o técnico 
de Administração na Etec, e já sabe o que vai fazer depois do Ensino Médio: 
“Pretendo entrar na faculdade de Economia,” conta a estudante.

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

Ideia social premiada
Fique ligado

Brincadeira Séria

A Etec Tiquatira (Capital), ficou entre as 10 escolas finalistas do 13o Prêmio Escola Voluntária, iniciativa da Rádio 
Bandeirantes em parceria com a Fundação Itaú Social. Nesta edição, quatro escolas particulares e seis públi-
cas, incluindo a Etec, tiveram projetos selecionados. A unidade foi escolhida entre mais de 500 escolas pelo 

projeto Fabricação de Produtos de Limpeza e Cosméticos. “Desde 2009, quando a escola foi implantada, realiza-
mos um trabalho de capacitação junto à comunidade para reciclar óleo de cozinha”, conta Wilson Neres, diretor 
da unidade. Com essa matéria-prima, alunos da Etec e representantes da comunidade do entorno aprendem 
a fabricar produtos, como sabão, detergente e óleos de massagem. O trabalho é realizado por estudantes com 

orientação do professor do curso técnico de Química, Carlos Donizete. Atualmente, o projeto foi 
integrado à disciplina de empreendedorismo e atende creches, asilos e casas de recupe-

ração para dependentes de Franca. Com o apoio da rádio, os participantes produzem 
reportagens sobre suas experiências para veiculação na programação da emissora.

Para ouvir a matéria da Etec, acesse o link 
www.escolavoluntaria.com.br/reportagens/

Embaixadora nos 
Estados Unidos Fotos: Etec Astor de Mattos Carvalho 
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Experts em História
Projetos inovadores foram apresentados na  

7a Feira Tecnológica do Centro Paula Souza 
(Feteps). Nesta edição, realizada em outu-

bro, o evento recebeu um número recorde de 
inscrições: 1.019. Foram 800 das Etecs, 166 das 
Fatecs e 53 de outras instituições, entre nacio-
nais e internacionais. Em 2012, o total de inscri-
tos foi 751. Durante a feira, 256 projetos estive-
ram expostos – 230 de alunos de Etecs e Fatecs, 
15 de instituições internacionais de seis países 
(Argentina, Colômbia, Costa Rica, Jamaica, México e 
Peru) e 4 de instituições nacionais. O número 256 inclui 
7 trabalhos de destaque, desenvolvidos pelas escolas 
com as comunidades. Os proje-

tos das Etecs foram divididos nas 
categorias – Ciências Humanas, Sociais e Artes; 
Gestão e Ciências Econômicas; Ciências Biológicas 
e Agrárias; Informática e Ciências da Computação; 
Tecnologia Industrial e Infraestrutura; Segurança 
e Saúde; e Tecnologia Química, de Alimentos, da 
Agroindústria e da Bioernegia. Entre as Etecs, os 
seguintes projetos conquistaram o primeiro lugar 
em cada categoria: Biombo Hospitalar de Acrí-
lico (José Martimiano da Silva, Ribeirão Preto); 
Administração para crianças: preparando para o 
futuro (Piedade); Antibiótico Vegetal (Itanhaém); 
Sistema de Gerenciamento de Recursos Humanos (São Roque); Controlador 
de velocidade de veículos pesados (Euro Albino de Souza, de Mogi Guaçu); 
Projeto Renatus: Simulador para Treinamento RCP (Antônio Devisate, 
Marília); e Produtos industriais à base de resíduos de café (Rubens de Faria 
e Souza, Sorocaba). A Feteps premiou também o projeto Elevador contro-
lado por voz (Etec Profa Dra Doroti Quiomi Kanashiro Toyohara, Capital), 
na Categoria Inclusão Social. 

PARA SABER MAIS: http://bit.ly/1gpFXF1
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Cultura em Cabrália

Curso 
NovoAprendizado

na prática

Estudantes do técnico de Serviços Jurídicos da Etec 
de Olímpia terão a oportunidade de viver a rea-
lidade da profissão escolhida antes de concluir o 

curso. A unidade assinou um convênio com o Centro 
Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania de 
Olímpia (Cejusc), ligado ao Tribunal de Justiça (TJ) do 
Estado de São Paulo, com a proposta de inserir os alu-
nos no mercado. Inicialmente, serão oferecidas duas 
vagas de estágio para que os alunos possam trabalhar 
no atendimento ao público, preenchendo cadastro, 
recolhendo informações e elaborando termo de au-
diência. A previsão é que outras quatro vagas sejam 
abertas ainda esse ano. “A ideia é que os estagiários 
sejam revezados a cada seis meses. Os próximos can-
didatos serão treinados pelos primeiros participantes 
do programa”, conta Marcelo Campos, coordenador 
do curso de Serviços Jurídicos, de Olímpia.
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