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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 3 – 

LARANJA 
 

 

Sistema/Métodos 

de Ensino, 

Aprovação/Reprova

ção/Frequências, 

Meio Ambiente, 

Limpeza e 

Conservação, 

Higiene e Saúde, 

Comportamento/ 

Atitudes. 

 



 

5 
 

FORMAS DE APRENDIZAGEM E AVALIAÇÃO (CHA) 

É importante que o aluno saiba que seu desempenho escolar não 

depende somente das notas das provas, mas também de outros 

fatores como comportamento, interesse, participação e 

responsabilidade.  

Enfim, suas atitudes compõem seu desempenho escolar registrado 

em forma de menções. A metodologia CHA (Conhecimento, 

Habilidades e Atitudes) é a forma de avaliação utilizada pela nossa 

Etec.  

Em resumo: Conhecimento > Saber (aprender, entender); 

Habilidade (saber como fazer, realizar); Atitude (entender, 

participar, respeitar, colaborar).  

Detalhes sobre formas de avaliação e aprendizagem estão no 

Regimento Comum das Etecs em seu capítulo VII, disponível em: 

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

 

AVALIAÇÕES SUBSTITUTIVAS 

Será garantido ao aluno o direito de realização de avaliação 

substitutiva mensal e / ou trimestral, nos seguintes casos: 

- Doenças (com atestado médico), apresentando a tipificação da 

doença (CID); - óbito ou falecimento de familiares próximos; - 

serviço público obrigatório; - motivos religiosos; - doação de 

sangue; - interrupção de transporte público. 

http://www.etecpinhal.com.br/
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Quando retornar às atividades escolares o aluno deverá procurar a 

Secretaria Acadêmica e solicitar o formulário para avaliações 

substitutivas. 

Observar que isto só poderá acontecer dentro do ano letivo. 

 

SISTEMA DE PROMOÇÃO/ RECUPERAÇÃO 

Serão considerados promovidos os alunos com rendimento 

satisfatório: média igual ou superior a R (Regular) em cada 

componente curricular e frequência igual ou superior a 75% do 

total de horas letivas.  

O Conselho de Classe é responsável pela decisão final sobre a 

avaliação do aluno e sua promoção ou retenção.  

A análise do desempenho do aluno, ao final do período letivo, deve 

privilegiar os aspectos qualitativos sobre os quantitativos. 

A recuperação paralela é contínua, feita por convocação no 

período da aula.                                                                                    

A Recuperação ao longo do período está ligada à avaliação 

diagnóstica que permite a identificação daqueles alunos que não 

atingiram com proficiência os objetivos estabelecidos e os pré-

requisitos necessários à nova aprendizagem. 
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HORÁRIOS 

MANHÃ: Cursos Integrados: 7hs 10min às 11hs 40min (Intervalo: 

09hs 40min às 10hs). 

TARDE: Cursos Integrados: 13hs às 16hs 40min (Intervalo: 14hs 

40min às 15hs). 

NOITE: Cursos Modulares: Ensino Técnico: 19hs às 23hs (Intervalo: 

20hs 45min às 21hs). 

Horário de Estudos para alunos internos: Definido pela Orientação 

Educacional. 

 

SINAL SONORO: O primeiro sinal para que os alunos se 

encaminhem para as aulas será dado com 3 minutos de 

antecedência; 

O sinal sonoro será executado também no início de cada aula e no 

início e término dos intervalos da manhã e da tarde e também no 

período de almoço. 

Para o horário noturno o sinal sonoro utilizará os mesmos critérios. 
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HORÁRIOS 2 

ATRASOS: Os atrasos passam a contar após a entrada no professor 

na sala. Tolerância de 5 minutos para atrasos em cada aula. Após 

este período o professor fará registro do ocorrido no diário da 

classe.  

Atrasos maiores ou ausências não justificadas o aluno será 

encaminhado para Orientação Educacional para providencias 

administrativas segundo o Regimento Comum das Etecs.  

Fica a cargo do aluno resgatar o conteúdo perdido, inclusive 

atividades avaliativas. 

 

PERMANÊNCIA E UTILIZAÇÃO DE AMBIENTES DE ESTUDOS: Os 

alunos que vão à escola em horários contrários às suas aulas, para 

consultas à biblioteca, estudo, aulas ou atividades extracurriculares 

devem para melhor organização, possuir autorização de seu 

respectivo coordenador ou da coordenação pedagógica.  

 

SAÍDA ANTECIPADA: Veja o tópico ALOJAMENTOS, ARMÁRIOS E 

SAÍDAS DA ESCOLA (no guia verde). 
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SISTEMA DE MENÇÕES - 1 

As sínteses de avaliação do rendimento do aluno, parciais e finais, 

elaboradas  pelo  professor,  serão  expressas  em  menções  

correspondentes  a conceitos, com as seguintes definições 

operacionais: 

MENÇÃO 
 

CONCEITO DEFINIÇÃO 

MB  Muito Bom O aluno obteve excelente 
desempenho no desenvolvimento das 
competências do componente 
curricular no período. 

B Bom O aluno obteve bom desempenho no 
desenvolvimento das competências 
do componente curricular no período. 

R Regular O aluno obteve desempenho regular 
no desenvolvimento das 
competências do componente 
curricular no período. 

I Insatisfatório O aluno obteve desempenho 
insatisfatório no desenvolvimento das 
competências do componente 
curricular no período. 
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     SISTEMA DE MENÇÕES - 2 

As sínteses parciais, no decorrer do ano/semestre letivo, virão 

acompanhadas de diagnóstico das dificuldades detectadas, quando 

houver, indicando ao aluno os meios para recuperação de sua 

aprendizagem. 

As sínteses finais de avaliação, elaboradas pelo professor após 

concluído cada módulo ou série, expressarão o desempenho global 

do aluno no componente curricular, com a finalidade de subsidiar a 

decisão sobre promoção ou retenção pelo Conselho de Classe. 

 

SISTEMA DE MENÇÕES - 3 

Ao aluno de rendimento insatisfatório durante   o semestre/ano 

letivo, serão oferecidos estudos de recuperação. 

Os estudos de recuperação constituir-se-ão de diagnóstico e 

reorientação da aprendizagem individualizada, com   recursos e 

metodologias diferenciados. 

Os resultados obtidos pelo aluno nos estudos de recuperação 

integrarão as sínteses de aproveitamento do período letivo. 
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CONTROLE DE FREQUENCIA 

Para fins de promoção ou retenção, a frequência terá apuração 

independente do rendimento. 

Será exigida a frequência mínima de 75% do total de horas de 

efetivo trabalho escolar, considerando o conjunto dos 

componentes curriculares. 

 

PROMOÇÃO E RETENÇÃO-1 

Será considerado promovido no módulo ou série o aluno que tenha 

obtido rendimento suficiente, expresso pelas menções “MB”, “B” 

ou “R”, nos componentes e frequência mínima estabelecida no 

artigo anterior, após decisão do Conselho de Classe. 

O Conselho de Classe decidirá a promoção ou retenção, à vista do 

desempenho global do aluno, expresso pelas sínteses finais de 

avaliação de cada componente curricular. 

 

PROMOÇÃO E RETENÇÃO-2 

O aluno com rendimento insatisfatório em até três componentes 

curriculares, exceto na série ou módulo final, a critério do Conselho 

de Classe, poderá ser classificado na série/módulo subsequente em 

regime de progressão parcial, desde que preservada a sequência do 

currículo, devendo submeter-se, nessa série/módulo, a programa 

especial de estudos. 
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RECONSIDERAÇÃO E RECLASSIFICAÇÃO-1 

Obedecida a legislação vigente, os estudantes retidos ou seus 

representantes legais poderão solicitar à direção da escola, 

reconsideração da decisão, que será apreciada nos termos deste 

Regimento. 

O pedido de reconsideração de que trata o caput deverá ser 

protocolado na escola em até 5 dias úteis da divulgação dos 

resultados. 

A direção da escola terá o prazo de 10 dias letivos, a partir da data 

do pedido, para informar sua decisão. 

Todo final de bimestre/ano a secretaria acadêmica divulga a 

agenda para publicação dos resultados e pedidos de 

reconsideração ou reclassificação. 

 

RECONSIDERAÇÃO E RECLASSIFICAÇÃO-2 

A reclassificação do aluno poderá ocorrer por: 

- Proposta de professor ou professores do aluno, com base em 

resultados de avaliação diagnóstica ou; 

-  por solicitação do próprio aluno ou de seu responsável, se menor, 

mediante requerimento dirigido ao Diretor de Escola Técnica, até 

cinco dias úteis, contados a partir da publicação do resultado final 

do Conselho de Classe. 

No módulo ou série finais de curso, não caberá solicitação de 

reclassificação. 
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O aluno ou seu responsável, se menor, retido no módulo ou série 

finais de curso poderá requerer nova avaliação do seu desempenho 

escolar; 

O pedido será objeto de análise e deliberação do Conselho de 

Classe; 

O processo de avaliação deverá estar concluído em até   dez dias 

letivos, contados a partir do requerimento do aluno. 
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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 

 


