MENSAGEM DE BOAS-VINDAS 2020
Renovamos as boas-vindas à nossa escola. Esperamos que a partir de hoje, com sua matrícula
efetivada, tenhamos agradáveis experiências no período em que será nosso aluno. Este comunicado é
nosso primeiro contato para fortalecermos a relação aluno/pais/responsáveis e escola.
Guia do aluno/Boletim Escolar Eletrônico/ Legislação
Os guias do aluno estão em formato digital apresentados em forma de vídeos e pdf. Além de mais moderno
este tipo de material é mais acessível, econômico e sustentável.
• Para assistir/baixar os manuais acesse nosso site: www.etecpinhal.com.br > Guia do Aluno.
• Para o boletim eletrônico acesse: www.etecpinhal.com.br > NSA-Online (Os Alunos novos receberão
login e senha após 30 dias do início das aulas. Os Pais podem utilizar o mesmo Login dos Alunos).
• Para instruções e legislações acesse: www.etecpinhal.com.br > Guias e Manuais (Caso não tenha
condições de acessar o material eletrônico, poderá solicitar uma via impressa na secretaria acadêmica).
• O documento mais importante que TODOS devem conhecer é o RCE (Regimento Comum das Etecs).
Este documento regulamenta o funcionamento e utilização dos serviços prestados pela Etec. Está
disponível em www.etecpinhal.com.br > Guias e Manuais.
Importante
É importante tomar ciência da localização dos documentos que reconhecem e regulamentam o
funcionamento da Etec Dr. Carolino da Motta e Silva da cidade de Espírito Santo do Pinhal/SP
(frequentemente atualizados no site da instituição em www.etecpinhal.com.br >> Guias e Manuais).
Além da fiscalização humana existe também fiscalização eletrônica e como tal esta pode ser utilizada para
comprovação ou não de atitudes relacionadas à disciplina e conduta dos alunos.
Apenas verificar o boletim eletrônico não garante uma boa relação com a escola. Sempre que solicitado
pela direção da escola é importante fazer o possível para comparecer pessoalmente a fim de colaborar para
o aprendizado de seu filho (ou aluno pelo qual se coloca como responsável).
Dar a devida importância ao acompanhamento escolar de seu filho especialmente em relação ao
comparecimento nas reuniões de pais cujo teor é de importância inestimável ao bom desempenho escolar
é obrigação dos Pais/Responsáveis e sempre que solicitado pela Direção da Escola.
Eventualmente o aluno poderá participar de viagens e eventos (visitas técnicas, excursões, etc.) sob
organização e orientação desta Unidade Escolar pelo tempo em que estiver matriculado em uma distância
de até 100km da Etec. Tome ciência que em cada viagem os coordenadores ou professores responsáveis
enviarão comunicados com os detalhes sobre cada evento.
Atenciosamente,
Direção

