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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 4 – AZUL 
 

 

Reunião de Pais, 

Conselho de Classe, 

Conselho de Escola, 

Suporte/ 

Atendimento 

Educacional/ 

Pedagógico,  

Boletim Escolar e 

Eletrônico. 
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ACESSO AO BOLETIM ELETRÔNICO 

Nosso boletim eletrônico está baseado em um sistema eletrônico 

de informações chamado NSA-Online. Assim que o aluno se 

matricula na Etec já pode acessar o boletim eletrônico. O NSA-

Online também pode e deve ser acessado pelos pais/responsáveis 

do aluno.  

Pais/Responsáveis: NUNCA DEIXE de acompanhar a vida escolar de 

seu filho. 

Para acessar o NSA-Online: www.etecpinhal.com.br  

> clique no link NSA-Online  

> informe o código da Etec (047-Dr. Carolino da Motta e Silva)  

> informe o RM do aluno e a senha. 

Caso precise de ajuda envie um e-mail para 

secretaria@etecpinhal.com.br.  

 

  

http://www.etecpinhal.com.br/
mailto:secretaria@etecpinhal.com.br
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REUNIÕES COLEGIADAS 

REUNIÃO DE PAIS E MESTRES: Reunião presidida pelo diretor da 

Etec, com a participação dos coordenadores de curso, orientador 

educacional, coordenador pedagógico e responsável pela 

secretaria acadêmica com os pais e alunos com objetivo de orientar 

e informar os pais sobre a vida escolar e desempenho de seus filhos. 

As reuniões de pais e mestres estão previstas no calendário escolar. 

As datas são publicadas no site e também são enviados 

comunicados pelos alunos. 

CONSELHO DE ESCOLA: Órgão deliberativo, integrado por 

representantes da comunidade escolar e da comunidade 

extraescolar; O Conselho de Escola poderá ser convocado pela 

Direção para manifestar-se sobre outros temas de interesse da 

comunidade escolar. 

CONSELHO DE CLASSE: O Conselho de Classe reunir-se-á 

regularmente em época prevista no calendário escolar (analisar e 

deliberar sobre rendimentos dos alunos) e, extraordinariamente, 

quando convocado pelo Diretor ou, ainda, por solicitação de dois 

terços de seus membros. 
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CALENDÁRIOS, HORÁRIOS DAS AULAS E RESULTADOS 

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). 

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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COMPORTAMENTO E ATITUDES 

(DIREITOS E DEVERES dos ALUNOS) 

SÃO DEVERES DO EDUCANDO: 

• Comparecer pontualmente às aulas, provas e demais 

atividades; 

• Manter-se atento às aulas e responsabilizar-se das tarefas que 

lhe forem atribuídas pelos Professores, dedicando-se ao 

estudo e à realização dos deveres escolares; 

• Justificar sua ausência, colocando-se em dia com a matéria em 

atraso; 

• Acatar a autoridade do corpo Docente, Dirigentes e 

Funcionários da escola e tratá-los com cortesia e respeito; 

• Trajar-se adequadamente em qualquer dependência da 

escola, de modo a manter-se o respeito mútuo e a atender às 

normas de higiene e segurança pessoal e coletiva. Utilizar de 

Uniforme quando uso for obrigatório. 

• Aproveitar as ocasiões que a escola lhe oferece para 

desenvolver hábitos de sociabilidade e convivência, tratando 

seus colegas com respeito e dignidade;  

• Portar-se convenientemente em todas as dependências da 

escola, apresentar conduta compatível com a disciplina e a boa 

ordem do ensino; 

• Possuir todo o material exigido, conservando-o em ordem; 

• Usar de lealdade na realização das provas, trabalhos 

individuais e de grupo e demais atividades discentes; 
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• Colaborar na conservação do prédio, do mobiliário escolar e 

de todo o material de uso coletivo, concorrendo também para 

que se mantenha rigoroso asseio no edifício e suas 

dependências; 

• Indenizar o prejuízo quando produzir danos materiais ao 

estabelecimento, ou em objetos de propriedade de colegas, 

funcionários ou de professores. 

É VEDADO AO EDUCANDO:  

• Aglomerar-se em corredores e portas de salas de aula ou 

manter palestras ruidosas em qualquer local do 

estabelecimento.  

• Fumar nas dependências da escola.  

• Desrespeito aos colegas e demais membros da comunidade 

escolar.  

• Perturbar aulas e trabalhos escolares.  

• Usar linguagem imprópria e/ou praticar atos indecorosos que 

atentem contra os bons costumes.  

• Alimentar-se nas dependências destinadas à aulas e atividades 

correlatas.  

• Ausentar-se da sala de aula ou do local de trabalho escolar sem 

autorização do responsável pela atividade.   

• Praticar jogos de azar, ingerir bebidas alcoólicas ou 

apresentar-se alcoolizado nas dependências da escola.  

• Ignorar as convocações que receber.  

• Não cumprir com as normas de uso dos setores da escola.  
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• Danificar, manusear e/ou extraviar equipamentos, materiais e 

documentos escolares, ficando obrigado a indenizar pelos 

eventuais prejuízos causados.  

• Empenhar-se em luta corporal, praticar atos turbulentos ou 

perigosos, participar de algazarras nas dependências da escola 

ou em suas proximidades.  

• Utilizar-se de processo fraudulento (cola/cópia) na realização 

de trabalhos escolares.  

• Utilizar indevidamente equipamentos de prevenção de 

acidentes e combate a incêndio.  

• Portar ou introduzir na escola armas e materiais inflamáveis 

ou explosivos, etc.  

• Uso de celular, aparelhos de rádio (mp3 e outros) e jogos 

eletrônicos em sala de aula.  

• Aplicar qualquer tipo de trote.  

• Ausentar-se da escola sem autorização dos pais/responsável e 

da Administração da Escola.  

• Circular nas Dependências da escola, em qualquer horário, 

sem ou com roupas inadequadas (sem camisa, roupas 

rasgadas, shorts e saias curtas, etc.). 

SÃO DIREITOS DO EDUCANDO:  

• Concorrer à representação nos órgãos colegiados, nas 

instituições auxiliares e no órgão representativo dos alunos;  

• Receber orientação  educacional  e/ou  pedagógica,  

individualmente   ou  em grupo;  
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• Recorrer à Direção ou aos setores próprios da Etec para 

resolver eventuais dificuldades que encontrar na solução de 

problemas relativos a sua vida escolar, como: aproveitamento, 

ajustamento à comunidade e cumprimento dos deveres;  

• Recorrer dos resultados de avaliação de seu rendimento, nos 

termos previstos pela legislação;   

• Ser informado, no início do período letivo, dos planos de 

trabalho dos componentes curriculares do módulo ou série em 

que está matriculado;  

• Ser ouvido em suas reclamações e pedidos;  

• Ser respeitado e valorizado em sua individualidade, sem 

comparações ou preferências;   

• Ter acesso e participação nas atividades escolares, incluindo as 

atividades extraclasse promovidas pela Etec. Os direitos e 

deveres do aluno estão detalhados no artigo 108 do 

Regimento Comum das Etecs, disponível em  

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

  

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

 


