
Programação Etec e Fatec de Portas Abertas

MUNICÍPIO UNIDADE EVENTO DATA

Aguaí

Etec
Arnaldo
Pereira
Cheregatti

Estudantes vão guiar os visitantes pela
unidade, mostrando os laboratórios e
apresentando projetos nas áreas de
empreendedorismo, tecnologia e inovação.
Haverá também plantão de dúvidas sobre o
Vestibulinho. É necessário levar alimentos
não-perecíveis ou produtos de limpeza, que
serão doados a entidades assistenciais do
município. O agendamento deve ser feito
pelo WhatsApp (19) 3652-6016 ou pelo e-mail
e215pedagogico@cps.sp.gov.br.

Dia 17 de
novembro,
das 8 às
22h30

Atibaia

Etec Prof.
Carmine
Biagio
Tundisi

Além de conhecer os cursos e os diversos
ambientes de ensino da escola, comunidade
poderá visitar a mostra de projetos
desenvolvidos pelos estudantes da Etec.
Também haverá orientações sobre saúde e
bem-estar. Unidade terá ainda plantão de
dúvidas sobre o Vestibulinho.

Dia 22 de
outubro, 
manhã e
tarde

Botucatu
Fatec
Botucatu

Alunos farão uma apresentação aos
visitantes sobre projetos desenvolvidos na
unidade. Fatec também realiza a Gincana
Solidária, evento destinado à arrecadação de
alimentos e produtos de higiene e limpeza.

Dias 8 e 9 de
novembro,
manhã e noite

Carapicuíba
Etec de
Carapicuíba

Atividades serão dedicadas aos temas saúde
e bem-estar. Haverá palestras, oacinas e
debates. Interessados devem  preencher pré-
cadastro, informando nome completo, RG e
nome de quem o convidou para o evento.
Enviar email para
contato@eteccarapicuíba.com.br

Dia 22 de
outubro, das
9 às 16 horas.

Diadema
Fatec
Diadema

Os alunos da Fatec Diadema estarão
distribuídos em estações de trabalho para
apresentar o curso em que estão

Dia 19 de
novembro,
manhã e noite



matriculados e as atividades práticas que
realizam nas aulas. Haverá um tour pela
unidade. Visitantes podem levar lacres de
alumínio e tampinhas plásticas, que serão
doadas a entidades assistenciais.

Francisco
Morato

Etec de
Francisco
Morato

Serão apresentados trabalhos sobre os
países participantes da Copa do Mundo de
2022. Estudantes vão falar sobre cultura,
curiosidades, ciência, entre outros temas.

Dia 26 de
novembro,
das 8 às 12
horas

Ipaussu

Etec Profº
Pedro
Leme
Brisolla
Sobrinho

Visitantes terão a oportunidade de conhecer
salas de aulas e de projetos, auditório,
refeitório, quadra poliesportiva e
Laboratórios de Ciências da Natureza e
Informática. Também vão receber
informações sobre os cursos que a unidade
oferece. Para agendar a participação, entrar
em contato pelo telefone (14) 3344 1506.

Até 24 de
outubro

Itapetininga
Etec Darcy
Pereira de
Moraes

Interessados vão visitar as dependências da
Etec, conhecer as atividades do Laboratório
de Enfermagem, projetos, experimentos e
pesquisas realizadas pelos alunos. Haverá
peças teatrais e atividades da Biblioteca
Ativa. Comunidade poderá também
esclarecer dúvidas sobre o Vestibulinho para
o 1º semestre de 2023. O agendamento deve
ser feito preferencialmente pelo e-mail
e261ata@cps.sp.gov.br. Escolas e grupos
grandes  devem preencher formulário
(https://forms.gle/pfFRUcL6RGhcVmcq9).

Dias 25 e 26
de outubro,
das 8 às 17
horas

Itapira
Etec João
Maria
Stevanatto

Na 5ª Feira de Proassões da Etec, público
receberá informações sobre cursos
oferecidos, além de ter contato com 
proassionais, empresas e  instituições de
diversas áreas. Também haverá divulgação
de oportunidades de trabalho na cidade,
oacinas, dinâmicas e exposições.

Dias 26 e 27
de outubro,
das 19 às 22
horas

Mauá
Etec de
Mauá

Etec organizará um tour pela unidade e os
visitantes poderão participar de uma aula
prática nos laboratórios.
Para agendar uma visita é preciso preencher

Datas para
agendamento:
20 e 27 de
outubro e



o formulário: link https://docs.google.com
/forms/d/e/1FAIpQLScEOheLPjrq-
j0bb1O9aVyrERN0VDdaEbQlqUwraY6vno19jA
/viewform?usp=sf_link.

dias 3, 10, 17
e 24 de
novembro

Monte Mor
Etec de
Monte Mor

Serão apresentados os projetos de conclusão
de curso, além de trabalhos em
desenvolvimento por estudante do 2º ano.
Haverá plantão para falar sobre os cursos
oferecidos no Vestibulinho, além de
apresentações culturais. Escolas que
receberam convite devem entrar em contato
para conarmar participação.

Dia 4 de
novembro,
das 8 às 22
horas

Pompéia
Fatec
Pompeia

Os estudantes são recebidos com uma
palestra sobre cursos oferecidos pela
unidade e, em seguida, visitam os
laboratórios, salas de aula e campo
experimental. No caso do curso de Big Data
no Agronegócio, os alunos dão uma pequena
aula sobre programação.

De outubro a
dezembro, via
agendamento

Santos
Etec Dona
Escolástica
Rosa

Escolas convidadas poderão visitar a Feira de
Saúde Interdisciplinar, que terá estandes de
alunos dos cursos de Nutrição e Dietética e
Segurança do Trabalho. Unidade solicita
doação de alimentos ao público que for à
escola.

Dia 25 de
outubro

São
Bernardo
do Campo

Etec Lauro
Gomes

Visitantes poderão conhecer os cursos
ofertados pela Etec e o campus da escola e
participarão de palestras e visitas
monitoradas aos diversos laboratórios.
Haverá ainda plantão de dúvidas sobre o
Vestibulinho.

De 24 a 27 de
outubro, das
10 às 21 horas

São José
dos
Campos

Etec Profª
Ilza
Nascimento
Pintos

A Feira Tecnológica apresenta os projetos
anuais de todas as turmas, como planos de
negócios, carrinhos de corrida ecológicos
feitos de garrafas pet e jogo digital.

Dia 26 de
outubro, das
10 às 21h30

Taquarivai

Etec Dr.
Dário
Pacheco
Pedroso

Unidade promove a Feira AgroEtec. Com
visitas guiadas pelo colégio agrícola e
apresentações de projetos, evento tem como
objetivo abrir as portas da Etec e mostrar o

De 24 a 26 de
outubro



trabalho que vem realizando na região. Os
interessados devem agendar a visita pelo os
telefones (15) 3534-1139 ou 3534-1191.

Tatuí

Etec Sales
Gomes

A 11ª edição da Etec de Portas Abertas terá a
exposição de cerca de 150 projetos
desenvolvidos pelos alunos e plantão de
dúvidas sobre o Vestibulinho.

Dias 25 e 26
de outubro,
das 8h30 às
22 horas

Fatec Tatuí

Visitas são agendadas diretamente com as
escolas da região e alunos respondem a um
questionários antes de irem à Fatec para que
a experiência possa ser personalizada.
Plantão de dúvidas sobre o Vestibular.

Durante o 2º
semestre de
2022


