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Agradecemos pelo seu interesse em nossa escola. Isto mesmo 

NOSSA ESCOLA. A escola pública é de TODOS. Participe! 

 

Apresentamos aos alunos, pais/responsáveis e professores o 

Manual Virtual do Aluno. 

 

Saiba mais sobre a Etec Dr. Carolino da Motta e Silva, sua 

instituição, estrutura, sistema de ensino e corpo docente. 

 

Este guia está disponível para download 

www.etecpinhal.com.br > Manual do Aluno 

http://www.etecpinhal.com.br/manual_aluno/ 

 

 

 

 

http://www.etecpinhal.com.br/
http://www.etecpinhal.com.br/manual_aluno/
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ESTE GUIA ESTÁ DISPONÍVEL EM 4 PARTES 

 

Guia 1 - roxo: Apresentação, Institucional, Instituições Auxiliares, 

Legislação e Normatização, Calendários/Horários, Projetos e 

Estágios, Eventos, Exposições e Visitas Técnicas, 

Contato/Comunicação. 

 

Guia 2 - verde: Segurança e Identificação, Acesso a Locais, 

Equipamentos/Materiais Alheios às aulas, Sala de 

Leitura/Biblioteca, Salas de Lazer/Recreação, Sistema de 

Internato. 

 

Guia 3 - Laranja: Sistema/Métodos de Ensino, 

Aprovação/Reprovação/Frequências, Meio Ambiente, Limpeza e 

Conservação, Higiene e Saúde, Comportamento/ Atitudes. 

 

Guia 4 - Azul: Reunião de Pais, Conselho de Classe, Conselho de 

Escola, Suporte/ Atendimento Educacional/Pedagógico, Boletim 

Escolar e Eletrônico. 
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APRESENTAÇÃO 

Caros Alunos, Pais e Responsáveis, 

Este guia foi elaborado com a finalidade de 

fornecer informações relativas às normas, 

procedimentos pedagógicos e administrativos 

que lhes permitam conhecer melhor a estrutura 

organizacional da Etec Dr. Carolino da Motta e 

Silva e suas extensões e, consequentemente, 

facilitar a participação ativa do corpo discente 

(alunos) e comunidade escolar nas atividades 

escolares.  

Trata-se de um documento orientador e 

normativo no qual o aluno encontrará subsídios, 

não somente sobre seus deveres escolares, mas 

também sobre seus direitos, coerentes com a 

filosofia de democratização do ensino que 

seguimos atualmente.  Solicitamos sua máxima 

atenção à leitura deste manual e, em caso de 

dúvidas, estaremos à disposição para elucidá-las.  

 

Evidenciamos a importância do 

acompanhamento da vida escolar dos alunos 

pelo seus pais ou responsáveis. É nosso desejo 

que seus objetivos sejam alcançados e possamos 

juntos aprimorar cada vez mais nossa referência 

educacional. 

 

A Direção 

 

 

 

Guia 1 – ROXO 
 

 

Apresentação, 

Institucional, 

Instituições 

Auxiliares, 

Legislação e 

Normatização, 

Calendários/Horário

s, Projetos e 

Estágios, Eventos, 

Exposições e Visitas 

Técnicas, Contato/ 

Comunicação. 

 



 

5 
 

ETEC DR. CAROLINO DA MOTTA E SILVA 

A Etec, desde sua fundação em 1935, teve diversas denominações, 

tais como: Escola Profissional Agrícola-Industrial Mista, Escola 

Profissional Agrícola e Industrial (1952), Escola Profissional 

Agrícola, Escola Agro técnica (1957), Colégio Técnico Agrícola 

(1975), Escola Técnica Agrícola Estadual do Segundo Grau (1985), 

Escola Técnica Agrícola Estadual (1994). Em 1998, foi incorporada 

ao Centro Paula Souza. 

CENTRO PAULA SOUZA 

O Centro Paula Souza é uma autarquia do Governo do Estado de 

São Paulo, vinculada à Secretaria de Desenvolvimento Econômico, 

Ciência, Tecnologia e Inovação (SDECTI). A instituição administra 

219 Escolas Técnicas Estaduais (Etecs) e 65 Faculdades de 

Tecnologia (Fatecs), reunindo mais de 283 mil alunos em cursos 

técnicos de nível médio e superiores tecnológicos, em mais de 300 

municípios. 

As Etecs atendem 208 mil estudantes nos Ensinos Técnico, Médio e 

Técnico Integrado ao Médio, com 137 cursos técnicos para os 

setores industrial, agropecuário e de serviços, incluindo 

habilitações na modalidade semipresencial, Educação de Jovens e 

Adultos (EJA) e especialização técnica. 

Já nas Fatecs, mais de 75 mil alunos estão matriculados em 72 

cursos de graduação tecnológica, em diversas áreas, como 

Construção Civil, Mecânica, Informática, Tecnologia da Informação, 

Turismo, entre outras. Além da graduação, são oferecidos cursos de 

pós-graduação, atualização tecnológica e extensão. 
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INSTITUIÇÕES AUXILIARES 

 

 

 

 

APM (ASSOCIAÇÃO DE PAIS E MESTRES): A APM é uma entidade 

jurídica de direito privado, criada com a finalidade de colaborar 

para o aperfeiçoamento do processo educacional, para a 

assistência a escola, participando das decisões relativas à 

organização e funcionamento escolar nos aspectos administrativos, 

pedagógicos e financeiros. A APM é mantida por verbas federais, 

aluguel da cantina, de armários e por contribuições dos próprios 

alunos. A APM mantém serviços essenciais como: Internet Wi-Fi, 

sistema de boletim eletrônico (NSA-Online), equipamentos de uso 

nos laboratórios de Bioquímica, Processamento de Alimentos e 

artigos esportivos.  

COOPERATIVA-ESCOLA: O Projeto Cooperativa-Escola teve sua 

ampliação gradativa e baseou-se na observação de experiências 

bem e/ou mal sucedidas e das necessárias adequações que se 

apresentaram, à luz dos parâmetros pedagógicos, sociais, 

econômicos e políticos, numa circunstância de relativa autonomia, 

onde os alunos se responsabilizam pelo gerenciamento dos setores 

produtivos. 
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GRÊMIO ESTUDANTIL: é uma organização sem fins lucrativos que 

representa o interesse dos estudantes. Atuando nele, o aluno 

defende seus direitos e interesses e aprende ética e cidadania na 

prática. Ele permite que os alunos discutam, criem e fortaleçam 

inúmeras possibilidades de ação tanto no próprio ambiente escolar 

como na comunidade. O Grêmio é também um importante espaço 

de aprendizagem, cidadania, convivência, responsabilidade e de 

luta por direitos. 

 

REPRESENTANTES DE CLASSE: O objetivo da Escola, em relação ao 

Representante de Classe, é proporcionar aos alunos oportunidades 

de participarem das atividades didático pedagógicas e 

administrativas. São funções do Aluno Representante de Classe: 

a) encaminhar com objetividade e precisão reivindicações e 

sugestões que fizer em nome de seus colegas e, inclusive, nas 

transmissões de avisos e comunicações dos vários setores da 

escola; 

b)  colaborar com o Serviço de Orientação Educacional na 

integração dos colegas no ambiente escolar, bem como com 

relação ao rendimento e frequência às aulas; 

c)  colaborar na preservação do patrimônio da Escola, solicitando 

providências necessárias para a manutenção e/ou reposição de 

mobiliário e equipamentos existentes na sala de aula, laboratórios 

e demais dependências utilizadas pelos alunos. 
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LEGISLAÇÃO E NORMATIZAÇÃO 

As referências legais para o funcionamento da escola, bem como o 

direitos e deveres dos membros da comunidade escolar são regidos 

pela LDB (Lei Diretrizes e Bases), pelo Regimento Comum das Etecs, 

pelas normas de residência (para alunos residentes na Etec). 

Todos os documentos podem ser baixados na íntegra em 

www.etecpinhal.com.br > Downloads > Legislação. 

A Etec conta ainda com sistemas de avaliação e controle de 

qualidade do processo ensino aprendizagem (Observatório 

Escolar, SAI e SAIE).  

Detalhes destes sistemas podem ser encontrados no site 

www.cps.sp.gov.br. 

 

ESTRUTURA ORGANIZACIONAL 

Segundo o Capítulo III do Título II do Regimento Comum das Etecs, 

compõem a ADMINISTRAÇÃO DA ETEC: 

I – Direção; 

II – Coordenação Pedagógica (Inclui Serviço de Orientação 

Educacional); 

III – Serviços Administrativos; 

IV – Serviços Acadêmicos; 

V – Serviços de Relações Institucionais. 

 

http://www.etecpinhal.com.br/
http://www.centropaulasouza.sp.gov.br/
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CALENDÁRIOS / HORÁRIOS 

Os calendários e agendas são publicados nos murais das Etecs 

(sede e extensão). 

O calendário escolar representa os dias letivos, feriados e eventos 

oficiais da Etec. 

As reuniões de conselho de classe delimitam o término de cada 

bimestre. 

Os resultados são publicados nos murais das Etecs e pelo sistema 

de boletim eletrônico NSA-Online (veja Acesso ao Boletim 

Eletrônico no Guia Laranja). 

Atenção aos Resultados: após a publicação dos resultados existem 

prazos para cumprimento de pedidos de 

Reclassificação/Reconsideração caso o aluno necessite. 

 

As metodologias de ensino, aprendizagem e avaliação, bem como 

acesso aos resultados, reclassificação, reconsideração e 

procedimentos acadêmicos estão detalhados no capítulo III do 

Artigo 43 do Regimento Comum das Etecs disponível em: 

www.etecpinhal.com.br >  Downloads >  Legislação. 

 

 

 

 

 

http://www.etecpinhal.com.br/
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EVENTOS, EXPOSIÇÕES E VISITAS TÉCNICAS 

A escola promove três grandes eventos anuais:  

Semana Paulo Freire (evento lúdico/pedagógico) realizado no mês 

de maio onde os alunos participam de gincanas, palestras, eventos 

musicais, etc.;  

CaipirEtec (festa junina) realizada no mês de junho com 

festividade folclórica com participação de toda comunidade 

escolar e visitantes;  

ExpoEtec (exposição de projetos) realizada em meados de outubro 

que tem por objetivo apresentar à comunidade escolar projetos 

desenvolvidos pelos alunos. 

Os alunos participam também de visitas à empresas e instituições 

como fazendas, porto de Santos, Indústrias e Agroindústrias, Zoo 

de SP, Simba Safari, Instituto Butantã, entre outros. Todas as 

viagens devem ser autorizadas pelos Pais ou Responsáveis dos 

alunos menores de 18 anos.  

Para facilitar, algumas viagens, de até 100km, são previamente 

autorizadas no ato da matrícula na ficha identificada de “Ficha 

Individual do aluno”. Quando há custos envolvidos, os Pais e 

Responsáveis são consultados. 
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CONTATO 

Etec Sede – “Colégio Agrícola” 

Etec Dr. Carolino da Motta e Silva 

Rodovia SP 346 - Km 204 - CEP 13990-000  

Espírito Santo do Pinhal/SP Tel: (19) 3651-1229 / 5386 

secretaria@etecpinhal.com.br / www.etecpinhal.com.br 

 

Etec2 – Extensão Cardeal Leme 

Praça Presidente Kennedy, 36 – centro Tel: (19)3651-5294 

MEIOS DE COMUNICAÇÃO ESCOLA-FAMILIA-ESCOLA 

Comunicado por escrito (aos pais/responsáveis através do aluno 

que deverá entregá-lo ao responsável, bem como a resposta da 

família); e-mail do responsável; telefone fixo; telefone celular. 

Casos graves em que a família não retorne aos comunicados da 

escola serão enviados oficialmente ao Conselho Tutelar em se 

tratando de aluno menor de 18 anos.  

mailto:secretaria@etecpinhal.com.br
http://www.etecpinhal.com.br/
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Sempre que os pais ou responsáveis precisarem entrar em contato 

com a escola, deverão fazê-lo através do Serviço de Orientação 

Educacional e/ou Coordenação Pedagógica (relacionamento/ 

dificuldades) ou da Secretaria Acadêmica (documentos/ rotina 

escolar). A família poderá fazê-lo via fone, e-mail ou comunicado 

escrito (através do aluno).  

 

 

 

xxx Fim deste guia  Veja também os outros guias. xxx 

 


