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APRESENTAÇÃO 

Caros Alunos, Pais/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 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 uma minuciosa 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. 
 

INSTITUCIONAL 
ETEC DR. CAROLINO DA MOTTA E SILVA 

A Etec, desde sua fundação em 1935, teve diversas denominações, tais como: Escola Profissional 

Agrícola- Industrial Mixta, Escola Profissional Agrícola e Industrial (1952), Escola Profissional 

Agrícola, Escola Agrotécnica (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 

Autarquia do Governo do Estado de São Paulo vinculada à Secretaria de Desenvolvimento 

Econômico, Ciência, Tecnologia e Inovação, o Centro Paula Souza administra 224 Escolas Técnicas 

(Etecs) e 74 Faculdades de Tecnologia (Fatecs) estaduais em 369 municípios paulistas. Nas Etecs, 

mais de 228 mil estudantes estão matriculados nos Ensinos Médio, Técnico integrado ao Médio e 

no Ensino Técnico, incluindo habilitações nas modalidades presencial, semipresencial, online, 

Educação de Jovens e Adultos (EJA) e especialização técnica. As Etecs oferecem 224 cursos, 

voltados a todos os setores produtivos públicos e privados. Já as Fatecs atendem mais de  94 mil 

alunos matriculados em 86 cursos de graduação tecnológica, em diversas áreas, como Construção 

Civil, Mecânica, Informática, Tecnologia da Informação, Turismo, entre outras. Além da graduação, 

o CPS oferece cursos de pós-graduação, atualização tecnológica e extensão.  

 

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. 
 

CALENDÁRIOS, HORÁRIOS DAS AULAS E RESULTADOS 
Os calendários e agendas são publicados nos murais das Etecs (sede e extensão). O calendários 

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. 

As metodologias de ensino, aprendizagem e avaliação, bem como acesso aos resultados, 

reclassificação, reconsideração e procedimentos acadêmicos estão detalhados no capítulo VII do 

Regimento Comum das Etecs disponível em www.etecpinhal.com.br > Downloads. 

 

ACESSO AO BOLETIM ELETRÔNICO 
Nosso boletim eletrônico está baseado em um sistema 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 acesso pelos pais/responsáveis do aluno. Pai/responsável: não 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 nome 

da Etec (Dr. Carolino da Motta e Silva) o RM do aluno e a senha. Caso precise de ajuda envie um e-

mail para secretaria@etecpinhal.com.br. 

 

ESTRUTURA ORGANIZACIONAL 
Segundo o Capítulo III do Regimento Comum das Etecs, compõem a ADMINISTRAÇÃO DA ETEC: I – 

Direção; 

II – Núcleo de Gestão Administrativa; 

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


 III – Núcleo de Gestão Pedagógica e Acadêmica; 

IV – Núcleo de Gestão de Relações Institucionais. 

 

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 internos) e por este guia - manual do 

aluno. Detalhes podem ser encontrados em www.etecpinhal.com.br > Downloads. 

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.centropaulasouza.sp.gov.br. 

 

CONTATO/ COMUNICAÇÃO 
Etec Sede – “Colégio Agricola” 

Etec Dr. Carolino da Motta e Silva Rodovia SP 346 - Km 204 - CEP 13990-000 

Espírito Santo do Pinhal/SP Tel: (19) 3651-1229 (fixo e Whatsapp) 

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 

Comunicado por escrito (aos pais/responsáveis através do aluno que deverá entrega-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. 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). 

 

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; 

• 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; 

• 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 (como por exemplo baralho), 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. 

• 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;  

http://www.etecpinhal.com.br/
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• Receber orientação educacional e/ou pedagógica, individualmente ou em grupo;  

• 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 TÍTULO VI do 

Regimento Comum das Etecs. 

 

ADVERTÊNCIAS E SUSPENSÕES 
A inobservância das normas disciplinares fixadas nos termos dos artigos 103 e 104, do Regimento 

Comum das Etecs, 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. As advertências por escrito deverão ser  

tomada ciência dos pais/responsáveis pessoalmente na Etec em dias e horários determinados 

pela administração da Escola. 

Os alunos, pela inobservância das normas escolares serão advertidos: 

• Pelo descumprimento de qualquer norma de conduta; 

• Pelo desrespeito em conduta na fila do almoço; 

• 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. 

As sanções disciplinares dos itens acima poderão ser aplicadas, em sua sequência ou não, 

segundo a gravidade da falta, pelo Coordenador de Área, Coordenador Pedagógico ou pelo 

Diretor da Etec. 

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. 

 

TROTE ESCOLAR 
O Trote Escolar é proibido de acordo com a Lei n° 10.454/99, em que “os infratores poderão ser 

expulsos da escola, além de responderem a ações penais e cíveis, inclusive, de reparação de danos. 

” Em caso de denúncia de trote o aluno será punido imediatamente. Qualquer tipo de atitude que 

seja imposta por uma pessoa a outra e que cause qualquer tipo de constrangimento será 

considerado trote. O responsável do aluno infrator será convocado para comparecimento na 

escola para solucionar o caso. 

 

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. 

 

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. 

Quando retornar às atividades escolares o aluno deverá procurar a Secretaria Acadêmica e 

solicitar o formulário para Avaliações Substitutivas. 

 

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. 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. 

 

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. 

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.  

 

NAMORO OU AMIZADE? 

Nas dependências e nas imediações da Etec não são permitidas manifestações ostensivas entre 

namorados. O namoro deve ser considerado de forma discreta. Os namorados devem lembrar- se 

que estão entre outras pessoas e não estão sozinhos. O comportamento entre namorados deve 

estar de acordo com as regras de conduta gerais da escola. 

 

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, Covid-19, febre, 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 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. 

 

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 NSA, 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. 

GRÊMIO ESTUDANTIL: é uma organização sem fins lucrativos que representa o interesse dos 

estudantes. Atuando nele, você 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. 

 

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. 

“SE NÃO SUJAR, NÃO SERÁ PRECISO LIMPAR!”. 

 

 

PROJETOS E ESTÁGIOS 
A Etec oferece vários projetos onde os alunos podem participar nas diversas áreas do 

conhecimento. Alguns projetos são oferecidos em forma de estágio que enriquecem o currículo do 

aluno. Para participar de projetos e estágios o aluno deve estar com bom desempenho escolar e 

não ter advertências comportamentais. 

Os estágios são extremamente importantes e devem ser realizados conforme determinação 

legal. Antes de iniciar um estágio o aluno deve entrar em contato com seu coordenador de área e 

com a secretaria acadêmica. Veja mais em: www.etecpinhal.com.br > Downloads > Estágios. 
 

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. 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, os Pais e Responsáveis são consultados. 

 

HORÁRIOS 

MANHÃ: Cursos Integrados: 7h30 às 12h (Intervalo: 10h às 10h20). 

TARDE: Cursos Integrados: 13h30 às 16hs  

NOITE: Cursos Modulares: Ensino Técnico: 19h às 23h (Intervalo: 20h45 às 21h). 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 5 minutos de antecedência; 

ATRASOS: O aluno que chegar atrasado perderá a 1ª aula, responsabilizando-se por resgatar o 

conteúdo perdido. O atraso será registrado no Diário de Classe, para que os responsáveis tomem 

ciência. Após o 5º atraso, sem justificativa escrita por parte dos responsáveis, o aluno receberá 

Advertência por Escrito. 

PERMANÊNCIA E UTILIZAÇÃO DE AMBIENTES DE ESTUDOS: Os alunos que vão à escola para 

consultas à biblioteca, estudo, aulas ou atividades extracurriculares devem para melhor 

organização, possuir autorização de um dos coordenadores. 

SAÍDA ANTECIPADA: Veja o tópico ALOJAMENTOS, ARMÁRIOS E SAÍDAS DA ESCOLA. 

 

 

 

ALOJAMENTOS, ARMÁRIOS E SAÍDAS DA ESCOLA 
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 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” 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. 

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 escrita 

dos Pais ou Responsáveis. Em casos mais urgentes os Pais/Responsáveis poderão autorizar por 

telefone ligando na secretaria acadêmica. 

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 

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 do mesmo 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. 

 

SALA DE LEITURA/ BIBLIOTECA 
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. 

Responsabilidades dos usuários: 

1. Devolver as publicações, conforme orientação do funcionário responsável. Alguns itens devem 

ser devolvido no mesmo dia. 

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


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. 

 

SEGURANÇA E IDENTIFICAÇÃO 
Uniforme (camiseta da Etec) é desejável o uso para os alunos dos cursos integrados (diurnos) 

durante o período letivo, e em eventos dentro e fora da escola. O uniforme é importante para 

identificação visual e segurança de todos os alunos dentro da escola. Recomenda-se a utilização 

do uniforme nas dependências da escola. Se o aluno vier com outra roupa diferente do uniforme 

à Escola Técnica, deverá trajar algo adequado para o ambiente escolar (conforme Artigo 97, inciso 

VII do Regimento Comum das Etecs do CEETEPS). Isso significa que o aluno ou a aluna não deverá 

usar na escola os seguintes tipos de roupa e calçado: a) Camiseta ou blusa ou vestido no formato 

regata; b) Camiseta ou blusa ou vestido de alcinha e afins; c) Camiseta, blusa ou vestido com 

decote profundo ou fenda; d) Qualquer roupa com tecido transparente ou que deixe a mostra 

partes do corpo, como por exemplo as calças rasgadas; e) Saia ou vestido curto (acima dos joelhos) 

f) Não será permitido o uso de bonés, gorros e similares; g) Short ou bermuda curta (acima do 

joelho); h) Os trajes para Educação Física, seguirão o mesmo padrão acima; Caso o aluno se vista 

de forma inadequada, seu responsável legal será informado para tomar providências. Se o aluno 

for maior de idade, será orientado. Em ambos os casos, na reincidência, será gerada uma 

ocorrência disciplinar. 

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.  

Laboratório de Bioquímica: Uso obrigatório de avental, calçados fechados e touca no caso do 

laboratório de processamento de alimentos. 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. 

 

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 utilizar telefone celular nos estabelecimentos de ensino do Estado, 

durante o horário das aulas, ressalvado o uso para finalidades pedagógicas. No caso do aluno 

optar por trazer seu aparelho celular ou máquinas de funções similares, 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. 

 

 

 

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. 

 

 

 

 

Equipe de Gestão da 

 Etec Dr. Carolino da Motta e Silva. 

 

 


