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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 2 – VERDE 
 

 

Segurança e 

Identificação, 

Acesso a Locais, 

Equipamentos/ 

Materiais Alheios às 

aulas, Sala de 

Leitura/Biblioteca, 

Salas de 

Lazer/Recreação, 

Sistema de 

Internato. 
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SEGURANÇA E IDENTIFICAÇÃO 

Uniforme (camiseta da Etec) obrigatório para os alunos dos cursos 

integrados (diurnos) durante o período letivo, e em eventos dentro 

e fora da escola.  

Camiseta do curso só é permitida para as turmas da 3ª série. 

Para os cursos modulares o uso do uniforme não é obrigatório. É 

permitido a confecção da camiseta da turma.  

Veja com a coordenação padrões para confecção das camisetas das 

turmas. 

Laboratórios: Bioquímica, Processamento de Alimentos, 

Informática, Oficina de Artes, Animais, Plantas e Viveiro. Veja as 

normas de cada laboratório. 

Veículos próprios e transporte público: O transporte público é 

oferecido pelas prefeituras das cidades de origem dos alunos. 

Veículos próprios são permitidos caso o aluno ou condutor tenha 

habilitação específica. Não é permitido circular com o veículo entre 

setores da escola. O veículo deve ser utilizado somente para 

entrada e saída (início e término das aulas) do aluno na escola. Não 

é permitido circular entre os setores da escola. Quando o veículo 

for permanecer na escola por mais de um dia as chaves deverão 

ficar em poder da Administração da Escola.  
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MEIO AMBIENTE, LIMPEZA, CONSERVAÇÃO 

Nossa Etec é uma escola pública e como tal tem recursos limitados. 

Além disso alguns de nossos prédios tem mais de 70 anos de 

construção.  

Sempre que é possível pequenas reformas são executadas. 

Recentemente grandes reformas de energia elétrica, 

pavimentação, sistema de captação e distribuição de água também 

foram executadas. A grande extensão da fazenda e dos prédios é 

mais um motivo para o uso racional e conservador dos locais e 

equipamentos utilizados.  

A limpeza e conservação das salas de aulas e laboratórios é 

constante, porém é dever dos alunos contribuírem por manterem 

os locais limpos e destinarem os lixos nos recipientes corretos.  

“Ambiente limpo não é o que mais se limpa e sim o que 

menos se suja”. 
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EQUIPAMENTOS, MATERIAIS ALHEIOS ÀS AULAS e OBJETOS 

PESSOAIS 

Conforme disposto do artigo 2º da Lei Estadual nº 12.730, de 11 de 

outubro de 2007 e Decreto nº 52.625/08, FICA PROIBIDO, durante 

o horário das aulas e demais atividades escolares, o uso de 

celulares, máquinas fotográficas, e aparelhos eletrônicos. No caso 

de o aluno optar por trazer qualquer um-desses aparelhos, 

assumirá total responsabilidade por eles.  

A escola não se responsabiliza por objetos perdidos em seu 

recinto, tampouco os indeniza. Insistimos para que os alunos não 

deixem seus pertences nos diversos ambientes da escola.  

É desaconselhável a vinda à escola com objetos de valor, dinheiro 

em grande quantidade, animais de estimação e objetos 

inadequados à rotina escolar e ao consumo particular. 
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ACESSO A LOCAIS AUTORIZADOS/PROIBIDOS 

Nossa escola é uma linda, porém uma perigosa fazenda. Tem belo 

pôr do sol, mas tem também muita cobra cascavel e touros bravos. 

Os alunos estão autorizados a circular e permanecer somente nas 

áreas/prédios que contemplam aulas e projetos. Demais locais e 

setores da fazenda os alunos só podem circular ou permanecer 

acompanhados de professores ou funcionários ou com devida 

autorização por escrito da Coordenação/Administração. A 

vigilância patrimonial da Etec tem autoridade para fiscalizar e 

encaminhar alunos infratores para providencias pela 

Administração. Não é permitido acesso aos alojamentos por alunos 

que não sejam residentes, exceto por autorização por escrito ou 

acompanhado de funcionário da escola. Locais não permitidos são 

identificados com placas informativas. 

 

ALOJAMENTOS 

Alunos que residem em outras cidades e na zona rural podem 

utilizar os alojamentos da Etec. Os alojamentos masculino e 

feminino são separados fisicamente.  

Os alunos alojados são chamados de “alunos internos”. Não é 

permito acesso de aluno interno ao alojamento do sexo oposto. Os 

alojamentos têm custos de manutenção, vigilância e limpeza que 

são gerenciados pela Cooperativa-Escola e têm contrato particular 

de uso.  

O aluno interno deve se comportar, além das normas gerais da Etec 

descritas neste guia, de acordo com as “normas de residência” 
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descritas/anexo ao contrato. O contrato deve ser assinado pelos 

Pais ou Responsáveis pelo aluno mesmo que maior de idade. 

Mesmo aluno maior de idade precisa de autorização dos pais para 

saída da Etec durante o período letivo. 

 

 

ENTRADAS e SAÍDAS DA ESCOLA 

Todos os alunos estão autorizados a sair somente depois do 

horário final das aulas. Alunos que precisarem sair 

antecipadamente devem providenciar com antecedência 

autorização por escrito dos Pais ou Responsáveis. Em casos mais 

urgentes os Pais/Responsáveis poderão autorizar por telefone 

ligando na secretaria acadêmica.  

A saída de aluno interno está diretamente vinculada à autorização 

do responsável pelo alojamento e/ou Direção da Escola. 

Saídas a pé são proibidas (exceto por autorização da Direção da 

Escola).  

Chegadas a pé pelo portão principal (SP 346) são autorizadas. 

 

 

ARMÁRIOS ESCOLARES 

Os armários são administrados pela APM da Etec de acordo com as 

seguintes normas: O aluno locatário será responsável pela 

manutenção e conservação do Box locado; é expressamente 
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proibida a guarda de material inflamável, explosivo ou tóxico, bem 

como qualquer substância de uso ilícito. 

Os armários deverão ser desocupados no último dia de aula do 

semestre, ou em data publicada pelos responsáveis pela APM, sob 

riscos de desapropriação pela APM da Etec; Todo e qualquer dano 

ocasionado aos armários serão integralmente ressarcidos pelo 

responsável/infrator.  

Atos de vandalismo serão tratados de acordo com o código 

disciplinar; é expressamente proibido descaracterizar 

interna/externamente os armários, através de pintura, fixação de 

adesivos, etc. 

 

 

ALUNOS COM PROBLEMAS DE SAÚDE 

Os alunos que se sentem mal durante o período escolar são 

atendidos prontamente pela Administração da Etec, se necessário, 

é chamado o serviço de atendimento de emergências – SAMU ou 

então são chamados Pais/responsáveis ou ainda o aluno é levado 

ao P.A. local por veículo próprio da Etec. 

Srs. Pais/Responsáveis não enviem seus filhos à escola quando 

estiverem com problemas de saúde como doenças contagiosas do 

tipo conjuntivite, herpes, etc.  

Também não é recomendado o aluno frequentar a escola quando 

estiver com vômitos ou diarreias. Em todos os casos é importante 

que atestados médicos sejam entregues na secretaria. Quando o 
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aluno tiver de ficar mais de três dias sem frequentar a escola é 

preciso que os Pais/responsáveis comuniquem a Administração da 

Etec. Caso o aluno precise ficar mais tempo sem frequentar a 

escola, em alguns casos, terá direito à estudos em casa.  

Consulte a Secretaria Acadêmica ou seu Coordenador de Curso. 

 

SALA DE LEITURA/BIBLIOTECA (1) 

Este ambiente é parte integrante do processo educativo e tem o 

objetivo de desenvolver e manter nos jovens o hábito e o prazer da 

leitura e da aprendizagem. Além disso, necessita proporcionar 

oportunidades de produção e emprego da informação para o 

conhecimento, compreensão, imaginação e divertimento. 

Apoiando os estudantes na aprendizagem e prática de capacidades 

de avaliação e utilização da informação, independentemente da 

natureza, suporte ou meio.  

Horário de funcionamento: Segunda à sexta-feira de acordo com o 

fixado no local. 

 

 

SALA DE LEITURA/BIBLIOTECA (2) 

 

Responsabilidades dos usuários:  

1. Devolver as publicações, conforme orientação do funcionário 

responsável. Alguns itens devem ser devolvido no mesmo dia.   
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2. É de única, total e exclusiva responsabilidade do usuário a 

manutenção e o cuidado pelos objetos de uso pessoal deixados nas 

dependências da Sala de Leitura.  

3. Zelar pelo ambiente adequado ao estudo, mantendo silêncio no 

espaço da Sala de Leitura, comportando-se de maneira adequada e 

socialmente compatível com o ambiente que a mesma representa. 

 

 

ADVERTÊNCIAS E SUSPENSÕES (1) 

A inobservância das normas disciplinares fixadas nos termos dos 

artigos 103 e 104, do Regimento Comum das Etecs (pode ser 

baixado em www.etecpinhal.com.br > Downloads > Legislação), 

sujeita o aluno às penas de Advertência, de Repreensão por Escrito, 

de Suspensão e de Transferência Compulsória pelo Diretor de Etec. 

As repreensões ou advertências verbais são registradas no 

prontuário do aluno denominado de ‘Ficha Individual” arquivado na 

secretaria acadêmica. A advertência por escrito deverá ser tomada 

ciência dos pais/responsáveis pessoalmente na Etec em dias e 

horários determinados pela administração da Escola. 

 

ADVERTÊNCIAS E SUSPENSÕES (2) 

Os alunos, pela inobservância das normas escolares serão 

advertidos: 

* Pelo descumprimento de qualquer norma de conduta; 

http://www.etecpinhal.com.br/
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* Por agressão ou tentativa de agressão física ou moral a outrem; 

* Pelo procedimento ofensivo aos bons costumes e à moral; 

* Por ter em seu poder, instrumentos perigosos, armas ou tóxicos; 

* Pelo desrespeito aos símbolos nacionais. 

Os alunos estarão sujeitos às seguintes sanções, no que couber, 

sempre ao Serviço de Orientação Educacional, Pedagógica e 

Direção: 

Advertência Verbal, em particular; Advertência por Escrito 

(assinada pelos Pais/responsável); Suspensão de até 06 (seis) dias; 

Transferência.  

 

ADVERTÊNCIAS E SUSPENSÕES (3) 

As sanções disciplinares dos itens anteriores poderão ser aplicadas, 

em sua sequência ou não, segundo a gravidade da falta, pelo 

Diretor da Etec ou a quem ele delegar.  

O aluno quando suspenso ficará impedido de: 

Frequentar as aulas, ficando a disposição das atividades punitivas; 

Realizar atividades avaliativas durante o período de suspensão. 

A Transferência será aplicada pelo Diretor da Etec, após a apuração 

da falta e ouvido o Conselho de Escola que será convocado 

especialmente para este fim. 

O Diretor da Etec, ou a quem ele delegar, comunicará aos Pais ou 

Responsáveis a aplicação da sanção disciplinar. 
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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 

 


