
MANUAL DO ALUNO
E T E C  D E  C E R Q U I L H O

CONHEÇA A 

SUA ESCOLA

VETERANOS

Um manual completo para você tirar suas dúvidas, 

conhecer seus direitos e deveres

Ainda tem dúvidas? 

Aqui você encontrará respostas
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INGRESSANTES 
Saiba tudo o que 

você precisa saber



A ETEC 
DE CERQUILHO

A Etec de Cerquilho, unidade 248 do Centro Paula Souza, iniciou suas atividades escolares em 02 de fevereiro de 2011. 
Atualmente oferece Ensinos Técnico e Médio Integrado ao Técnico, na unidade sede, e nas Classes Descentralizadas, em Porto 
Feliz e Laranjal Paulista.

MISSÃO

VALORES

VISÃO
“Promover a educação profissional pública dentro de referenciais 
de excelência, visando ao atendimento das demandas sociais e 
do mundo do trabalho”.

"Ser referência como Escola Técnica de excelência e exercer 
liderança na inclusão social e profissional dos alunos”.

RESPEITO: À dignidade humana, à diversidade, ao aluno, à família, à comunidade, aos funcionários e parceiros. Abster-se de 
praticar qualquer tipo de assédio, mediante conduta verbal ou física de humilhação, coação, ameaça ou discriminação. 

ÉTICA: Trabalhar com honestidade, integridade e equidade afim de exercer as atividades de forma isenta, não usando de 
subterfúgios para obter benefícios ou vantagens para si ou terceiros. 

COMPROMETIMENTO: Em executar as obrigações, objetivando o melhor resultado, sempre buscando realizar a missão e 
alcançar a visão da Etec de Cerquilho. 

TRANSPARÊNCIA: No desenvolvimento das atividades, nos processos, na comunicação e na divulgação dos resultados. 

QUALIDADE: Excelência no ensino e nos serviços, visando a satisfação de todos os envolvidos.



Cursos
CONHEÇA NOSSOS

ETEC DE CERQUILHO (SEDE) 

ADMINISTRAÇÃO INTEGRADO AO 

ENSINO MÉDIO 

PERÍODO: INTEGRAL 

LOGÍSTICA INTEGRADO AO ENSINO 

MÉDIO 

PERÍODO: INTEGRAL 

TÉCNICO EM ADMINISTRAÇÃO 

PERÍODO: NOTURNO 

TÉCNICO EM LOGÍSTICA 

PERÍODO: NOTURNO 

CLASSE DESCENTRALIZADA EM 

LARANJAL PAULISTA 

TÉCNICO EM RECURSOS HUMANOS 

PERÍODO: NOTURNO 

ACESSE O SITE E VEJA TODOS OS 
DETALHES DOS NOSSOS CURSOS



Informações 
Acadêmicas

FIQUE POR DENTRO

Dúvidas? 

Procure a Secretaria Acadêmica 

MATRÍCULA 

A matrícula deve ser renovada dentro dos prazos 

estabelecidos no Calendário Escolar, é divulgada no 

mural de avisos da Diretoria Acadêmica. 

A não renovação da matrícula na data estipulada 

implicará em abandono do curso e conseqüente 

interrupção do vínculo do aluno com a escola. 

No Ensino Técnico a matrícula é renovada 

semestralmente. Menores de 16 anos deverão estar 

acompanhados pelo responsável. 

TRANCAMENTO OU DESISTÊNCIA 

Para realizar estas solicitções, o aluno deverá procurar 

pela Oreintação Educacional, para encaminhanetos 

legais. 

Caso o aluno seja menor de 16 anos deverá vir 

acompanhado pelo responsável. 

No caso de trancamento da matrícula, só é admissível 

uma vez por módulo, incluindo o 1º Módulo. O candidato 

deverá retornar no semestre seguinte. 
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PRAZO DE ENTREGA DA DOCUMENTAÇÃO 
Atestado de Matrícula: 03 dias úteis 
Atestado de Frequência: 03 dias úteis 
Atestado de Conclusão de Curso: 03 dias úteis 
Diploma: até 90 dias após a conclusão 
Histórico Escolar: 03 dias úteis



Informações 
Acadêmicas

FIQUE POR DENTRO

Transferência 

As transferências serão expedidas, quando 

solicitadas pelo aluno ou, se menor de idade, por 

seu responsável. 

Aproveitamento de estudos 

A Diretoria Acadêmica divulga, por meio dos 

murais da Etec, o período para a solicitação de 

aproveitamento de componente curricular, que 

será concedida por meio de análise da Comissão 

de Professores, mediante solicitação do aluno. 

Este aproveitamento só pode ser concedido 

quando há equivalência do conteúdo 

programático da instituição de origem em relação 

ao currículo pleno a ser cumprido pelo aluno na 

Etec ou por experiências laborais anteriores 

Guarda religiosa 

O aluno poderá solicitar a aplicação de provas 

em dias não coincidentes com o período de 

guarda religiosa e a apresentação de trabalhos 

em substituição à sua presença na sala de aula 

nos mesmos dias (de guarda religiosa), nos termos 

da Lei 12 142/05, anexando declaração da 

autoridade religiosa que comprova sua condição. 

Progressão parcial 

O aluno com rendimento insatisfatório em até três 

componentes curriculares, exceto na série ou 

módulo final, e com frequência acima de 75%, 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. 

Condições especiais de estudo 

Aplica-se “a quaisquer casos de alterações de saúde que 

impeçam a atividade escolar normal do discente, pelas 

limitações que impõem ao mesmo ou pelos riscos que podem 

ocorrer, para ele próprio, para outros discentes e para os que 

têm atribuições em instituição educacional ou que a ela 

comparecem. Aplicam-se, a afecções perenes, às de existência 

contínua e às de longa duração e, também, àquelas de 

manifestações descontínuas e intermitentes, assim como às não 

repetitivas e às de cunho circunstancial, estendendo-se, sempre 

que pertinente, aos estados que se relacionem com gravidez, 

parto e puerpério”. (Deliberação CEE nº 59/2006) 

Adaptação de estudos 

Nos casos de transferências recebidas, a Etec poderá exigir do 

aluno estudos paralelos e supletivos para construir as 

competências não desenvolvidas, obedecidas as normas em 

vigor. 

Trancamento 

Será admitido, em qualquer das séries ou módulos, o 

trancamento de matrícula, a critério da Direção de Escola 

Técnica, ouvido o Conselho de Classe, uma vez por 

série/módulo, ficando o retorno do aluno condicionado: 

1 – à renovação da sua matrícula no período letivo seguinte; 

2 – à existência do curso, série ou módulo, no período letivo e 

turno pretendido; e 

3 – ao cumprimento de eventuais alterações ocorridas no 

currículo. 
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 SOLICITAÇÃO DE RECONSIDERAÇÃO 

Deliberações CEE 120/13 e 127/14 

(DIREITO DO ALUNO SOLICITAR REVISÃO DA 
AVALIAÇÃO DO SEU DESEMPENHO) 

O prazo para entrar com pedido de Reconsideração 

da Avaliação é de 05 (cinco) dias úteis, contados a 

partir da publicação do resultado do Conselho de 

Classe. Os interessados devem comparecer na 

Secretaria Acadêmica para realizar esta solicitação. 

Menores de 16 anos deverão estar acompanhados 

pelo responsável. 

SOLICITAÇÃO DE RECURSO 

Deliberações CEE 120/13 e 127/14 

Assim que o aluno tomar ciência do resultado da 

Reconsideração, se desejar entrar com Recurso, 

deverá comparecer na Secretaria Acadêmica, no 

prazo de 10 (dez) dias corridos, contados da ciência 

da decisão, para receber as orientações. Menores 

de 16 anos deverão estar acompanhados pelo 

responsável 

Informações Acadêmicas
F I Q U E  P O R  D E N T R O

     PERDA DO DIREITO À VAGA 

De acordo com o parágrafo 2º do Artigo 56 do 

Regimento Comum das ETECs do CEETEPS, os 

alunos que apresentarem 15 dias letivos 

consecutivos de ausência sem justificativa, sem 

formalizar sua desistência ou sem solicitar 

Trancamento de Matrícula, serão convocados a 

comparecerem na Secretaria Acadêmica, no prazo 

de 5 dias úteis. O não comparecimento acarretará a 

Perda de Direito à Vaga. 

HORÁRIO DE ATENDIMENTO AO PÚBLICO 
SECRETARIA ACADÊMICA 

 
Todos os dias das 09h00 às 12h00 e das 13h00 às 18h00 

Seg.-Qua.-Sex.: 19:00 às 21:00 
 

Solicite sua documentação também via SIGA (on-line) ou 
por meio do  Livro de Solicitações de Documentos



Ficou com dúvidas? 
Procure a Secretaria Acadêmica

SIGA
- SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO ACADÊMICA

O SIGA serve para acompanhar “online” o andamento acadêmico 
dos alunos. 

Nele você terá acesso às suas notas, frequência, solicitações de 
documentos e muito mais. 

Para acessar você precisará de um login e senha (que deverá ser 
solicitado na Secretaria Acadêmica), 

Seu acesso se dará pelo site da Escola na Área do Aluno ou pelo 
site  https://siga.cps.sp.gov.br/aluno/login.aspx 



Metodologia de Ensino
C O N F O R M E  R E G I M E N T O  C O M U M  D A S  E T E C S

A V A L I A Ç Ã O

A verificação do 
aproveitamento escolar 
do aluno compreenderá 
a avaliação do 
rendimento e a 
apuração da 
frequência. 
A avaliação do 
rendimento em qualquer 
componente curricular: 
será sistemática, 
contínua e cumulativa, 
por meio de 
instrumentos 
diversificados e deverá 
incidir sobre o 
desempenho do aluno 
nas diferentes situações 
de aprendizagem. 
Os instrumentos de 
avaliação deverão 
priorizar a observação 
de aspectos qualitativos 
da aprendizagem, de 
forma a garantir sua 
preponderância sobre 
os quantitativos. 

M E N Ç Õ E S

MB - Excelente 
O aluno obteve excelente 
desempenho no 
desenvolvimento das 
competências do 
componente curricular. 

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

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

I - Insatisfatório 
O aluno obteve 
desempenho insatisfatório 
no desenvolvimento das 
competências do 
componente curricular. 

F R E Q U Ê N C I A

Será exigida a 
frequência mínima de 
75% do total de horas 
de efetivo trabalho 
escolar, considerando o 
conjunto dos 
componentes 
curriculares. 

P R O M O Ç Ã O / R E T E N Ç Ã O

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, após decisão 
do Conselho de Classe. 
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. 



WE HELP 
YOU GET 
WHAT 
YOU NEED 
IN LIFE.

Trabalho de 
Conclusão 

de Curso
O  Q U E  É  O  T C C ?

O Trabalho de Conclusão de Curso - TCC 
constitui-se numa atividade escolar de 

sistematização do conhecimento sobre um 
objeto de estudo pertinente à profissão, 

desenvolvida mediante orientação, 
acompanhamento e avaliação docente, 

cuja realização é requisito essencial e 
obrigatório para obtenção do diploma de 

técnico. 

Em todas as habilitações 
obrigatoriamente o TCC será composto 
de uma apresentação escrita e deverá 

prezar pela organização, clareza e 
domínio na abordagem do tema, com 

referencial teórico adequado e, 
considerando a natureza e o perfil do 

técnico que pretende formar. 

Preferencialmente, o TCC deverá ser 
elaborado e desenvolvido em equipe. 

O processo de elaboração do TCC será 
desenvolvido nos componentes de 

Planejamento do Trabalho de Conclusão 
de Curso e Desenvolvimento do Trabalho 

de Conclusão de Curso, nos 
módulos/série previsto(s) no Plano de 

Curso. 

Acesse o Manual do TCC 
no Site da Escola



PROGRAMA 
DE GESTÃO DE 
CARREIRAS
O Programa de Gestão de Carreiras da Etec de 
Cerquilho é um programa destinado aos alunos dos 
cursos técnicos, com a finalidade de orientá-los 
quanto ao planejamento da carreira e capacitá-los 
para o desenvolvimento das competências 
necessárias ao mercado de trabalho. 
O Programa de Gestão de Carreiras  também tem 
como propósito fortalecer o elo entre os alunos da 
Etec de Cerquilho e o mundo do trabalho. Além 
disso, tem como objetivo construir, de forma 
conjunta, um plano de carreira que contemple a 
realização pessoal e profissional de nossos alunos. 

Existem dois momentos marcantes na vida do aluno 
de curso técnico: quando ele é aprovado na Etec e 

inicia seus estudos e quando ele conclui o seu curso 
técnico e enfrenta o mercado de trabalho. 

Alguns alunos terminam o curso técnico, seguros e 
certos de que fizeram uma boa opção de carreira. 
Contudo, alguns alunos, chegam ao final do curso 

sem perspectiva de atuação no mercado de trabalho, 
não sabendo adentrar ao universo profissional e 

conquistar uma vaga de emprego. 
Diante dessa dificuldade o planejamento de carreira 
passa a ser fundamental para o aluno que deseja se 

preparar para o mercado de trabalho e atingir 
sucesso em sua vida profissional.

O que será promovido pelo  

Programa de Gestão de  Carreiras? 

  - Divulgação de oportunidades de estágios e empregos; 

- Auxílio no planejamento de carreira; 

- Coaching de carreira. Acesse vagas de emprego e estágio 

 no site e mural da Escola



PROGRAMA DE GESTÃO 
DE CARREIRAS

O estágio é uma etapa importante no processo de 

desenvolvimento e aprendizagem do aluno, porque 

promove oportunidades de vivenciar na prática 

conteúdos aprendidos, propiciando desta forma, a 

aquisição de conhecimentos e atitudes relacionadas 

com a profissão escolhida pelo estagiário. 

Para a realização dos estágios é necessário que haja 

Termo de Compromisso, celebrado entre o estudante 

ou seus responsáveis, quando for o caso, e a parte 

concedente (empresa), com a interveniência 

obrigatória do estabelecimento de ensino (escola). 

O voluntariado educativo busca promover a 

aprendizagem de valores como solidariedade e 

cidadania por meio de práticas sócio-educativas 

vinculadas ao projeto político-pedagógico da escola. 

Sem desvirtuar-se de sua principal função – a de 

preparar o aluno para a vida e para o trabalho – a 

escola abre espaços de participação efetiva da e na 

comunidade. Trata-se de uma ação transformadora 

realizada por um indivíduo ou grupo, é a doação de 

tempo, trabalho e talento por uma causa social. Em 

outras palavras, o voluntariado educativo é uma 

experiência formativa, de características próprias, 

com conteúdos e metodologias voltados para a 

formação pessoal e social do jovem.

O Aprendiz Paulista oferece ao aluno que tem entre 14 e 24 

anos, matriculado no Centro Paula Souza e residente no 

Estado de São Paulo, o acesso às vagas de aprendizagem. 

O Programa conta com um grande número de empregadores 

cadastrados das mais diferentes áreas de atuação e das mais 

variadas localidades do Estado de São Paulo. Tudo é realizado 

via internet: basta se cadastrar para ter acesso às vagas 

publicadas no site. 

Os requisitos para participação no Programa são: 

01. ter entre 14 e 24 anos; 

02. estar regularmente matriculado e com freqüência efetiva no 

ensino técnico-profissional oferecido pelas unidades do Centro 

Paula Souza; 

03. estar cursando o 1º semestre dos cursos de 3 semestres de 

duração, ou até o 2º semestre dos cursos de 4 semestres de 

duração e 

04. não possuir vínculo empregatício. 

Atenção! A idade máxima (24 anos) estabelecida como 

requisito para participação no Aprendiz Paulista não se aplica à 

pessoa com deficiência. 

É simples se cadastrar. As informações necessárias são: R.A 

(registro do aluno), RG, CPF, endereço, informações pessoais 

e profissionais. 

Não perca tempo: cadastre-se agora mesmo! Existe uma 

oportunidade esperando por você! 

ESTÁGIO

VOLUNTÁRIADO

APRENDIZ PAULISTA

PARA MAIORES INFORMAÇÕES PROCURAR PELO 

RESPONSÁVEL DAS RELAÇÕES INSTITUCIONAIS 

DESTA ETEC -EULÁLIA ANDRADE



Direitos, Deveres e Proibições 

Conheça os seus

São direitos dos alunos: 

I - concorrer à representação nos órgãos colegiados, nas 

instituições auxiliares e no órgão representativo dos alunos; 

II - participar na elaboração de normas disciplinares e de uso 

de dependências comuns, quando convidados pela Direção 

ou eleitos por seus pares; 

III - receber orientação educacional e/ou pedagógica, 

individualmente ou em grupo; 

IV - 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; 

V - recorrer dos resultados de avaliação de seu rendimento, 

nos termos previstos pela legislação; 

VI - requerer ou representar ao Diretor sobre assuntos de sua 

vida escolar, na defesa dos seus direitos, nos casos omissos 

deste Regimento; 

VII - ser comunicado sobre os resultados da avaliação e 

critérios utilizados de cada componente curricular; 

VIII - ser informado, no início do período letivo, dos planos 

de trabalho dos componentes curriculares do módulo ou 

série em que está matriculado; 

IX - ser ouvido em suas reclamações e pedidos; X - ser 

respeitado e valorizado em sua individualidade, sem 

comparações ou preferências; 

XI - ter acesso e participação nas atividades escolares, 

incluindo as atividades extraclasse promovidas pela Etec; 

XII - ter garantia das condições de aprendizagem e de novas 

oportunidades mediante estudos de recuperação, durante o 

período letivo; 

XIII - ter garantida a avaliação de sua aprendizagem, de 

acordo com a legislação. 

São deveres dos alunos: 

I - conhecer, fazer conhecer e cumprir este 

Regimento e outras normas e regulamentos 

vigentes na escola; 

II - comparecer pontualmente e assiduamente às 

aulas e atividades escolares programadas, 

empenhando-se no êxito de sua execução; 

III - respeitar os colegas, os professores e demais 

servidores da escola; 

IV - representar seus pares no Conselho de Classe, 

quando convocado pela Direção da Escola; 

V – cooperar e zelar na conservação do patrimônio 

da escola e na manutenção da higiene e da limpeza 

em todas as dependências; 

VI - cooperar e zelar pela sustentabilidade e 

preservação ambiental, utilizando racionalmente 

os recursos disponíveis; 

VII - indenizar prejuízo causado por danos às 

instalações ou perda de qualquer material de 

propriedade do CEETEPS, das instituições 

auxiliares, ou de colegas, quando ficar comprovada 

sua responsabilidade; 

VIII - 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. 

Conforme Regimento Comum das Etecs



Direitos, Deveres e Proibições 

Conheça os seus

É vedado ao aluno: 

I - apresentar condutas que comprometam o trabalho escolar e o convívio 

social; 

II - ausentar-se da sala de aula durante as aulas sem justificativas; 

III - fumar em qualquer das dependências escolares; 

IV - introduzir, portar, guardar, vender, distribuir ou fazer uso de substâncias 

entorpecentes ou de bebidas alcoólicas, ou comparecer embriagado ou sob 

efeito de tais substâncias na Etec; 

V – introduzir, portar, ter sob sua guarda ou utilizar qualquer material que possa 

causar riscos a sua saúde, a sua segurança e a sua integridade física, bem 

como as de outrem; 

VI - ocupar-se, durante as atividades escolares, de qualquer atividade ou 

utilizar materiais e equipamentos alheios a elas; 

VII – praticar jogos sem caráter educativo nas dependências da Etec, exceto 

quando contido nos planos de trabalho docente; 

VIII - praticar quaisquer atos de violência física, psicológica ou moral contra 

pessoas, ou ter atitudes que caracterizam preconceito e discriminação; 

IX – praticar quaisquer atos que possam causar danos ao patrimônio da escola 

ou de outrem nas dependências da Etec; 

X - promover coletas ou subscrições ou outro tipo de campanha, sem 

autorização da Direção; 

XI - retirar-se da unidade durante o horário escolar e da residência de alunos 

(alojamentos), sem autorização; 

XII – Utilizar das novas tecnologias dentro do ambiente escolar com o intuito de 

denegrir a imagem dos membros da comunidade escolar. 

Conforme Regimento Comum das Etecs

Penalidades 
A inobservância das normas disciplinares sujeita o aluno às penas de advertência, de repreensão por escrito, de suspensão e 
de transferência compulsória pelo Diretor de Etec. 
§ 1º - A penalidade de suspensão poderá ser sustada pela Direção, quando atingidos os efeitos educacionais esperados. 
§ 2º - A penalidade de suspensão poderá ser substituída por atividades de interesse coletivo, ouvido o Conselho Tutelar. 
§ 3º - A aplicação da penalidade de transferência compulsória, deverá ser referendada pelo Conselho de Escola e, quando a 
aluno menor, deverá ser notificado o Conselho Tutelar. 
§ 4º - É assegurado ao aluno o direito de ampla defesa, nos prazos estabelecidos pela notificação. 
A ocorrência disciplinar deverá ser comunicada: 
I - quando o aluno for menor de 18 anos, em qualquer caso, a seu responsável; 
II - à autoridade policial do município, se for considerada grave; 
III - ao Conselho Tutelar, se for considerada grave, quando o aluno for menor de idade. 



Direitos e Deveres 

PAIS OU RESPONSÁVEIS

São direitos dos pais ou responsáveis: 

I - participarem das instituições auxiliares, 

conforme legislação; 

II - recorrerem dos resultados de avaliação do 

rendimento do aluno, conforme dispuser este 

Regimento e a legislação, se menor; 

III - representarem seus pares no Conselho de 

Escola; 

IV - serem informados sobre a frequência e 

rendimento dos alunos, incluindo as propostas de 

recuperação quando o aluno apresentar 

rendimento insatisfatório; 

V - serem informados sobre Projeto Político- 

Pedagógico da Etec; 

VI - solicitarem reclassificação de seu filho, se 

menor. 

São deveres dos pais ou responsáveis: 

I - acompanharem, durante o período letivo, a 

frequência e rendimento do aluno pelos quais são 

responsáveis; 

II - atenderem às convocações da Direção da Etec; 

III - colaborarem no desenvolvimento das 

atividades de recuperação propostas pelo professor; 

   

IV - comparecerem às reuniões programadas pela 

escola; 

V – orientar seus filhos para assumirem conduta 

responsável no ambiente escolar, incentivando-os à 

plena dedicação aos estudos; 

VI - responsabilizarem-se por danos ao patrimônio 

público e privado, causados pelo aluno menor de 

idade pelo qual são responsáveis. 

Conforme Regimento Comum das Etecs



Dos Deveres dos alunos: 

a) Estar de posse de todo material escolar exigido pelo professor; 
b) participar ativamente das aulas, ouvindo o professor, anotando e 
expondo suas dúvidas; 
c) aproveitar as aulas para realizar exercícios, trabalhos, e esclarecer 
dúvidas; 
d) estudar, fazer atividades programadas e de pesquisas em casa; 
e) em caso de falta, informar-se sobre o conteúdo, tarefas, e datas 
especiais; 
f) se a falta for em data de avaliação, comunicar o coordenador do 
curso para as providências de rotina referentes a esse caso 
específico; 
g) Usar os recursos disponíveis de forma sustentável, sem causar 
desperdícios, especialmente água, energia elétrica e material de 
consumo das aulas práticas; 
h) cumprir os horários estabelecidos para as atividades escolares; 
i) Manter a ordem, a limpeza e organização das salas de aulas, 
laboratórios, e todas as outras dependências da escola, além do pátio 
e as mesas da merenda; 
j) Manter-se informado, via mural, “facebook” e site da escola, a 
respeito do cotidiano escolar; 
k) Utilizar as lixeiras conforme suas especificações; 
l) Não descartar papel, absorvente higiênico, ou outro objeto nos 
vasos sanitários; 
m) Comunicar à Direção toda e qualquer irregularidade que tenha 
conhecimento; 

Das Proibições: 

a) Todo e qualquer tipo de trote, especialmente os considerados 
violentos e pedágios; 
b) Andar de “skate”, bicicleta, “roller”, e correr no pátio, sem a 
presença e a autorização do professor de educação física; 
c) Desenhar, escrever, rabiscar nas paredes e mobiliário da escola; 
d) Sentar-se nas mesas; 
e) Colar cartazes, adesivos e afins nas paredes, carteiras, mesas, 
armários, ou demais dependências da Unidade Escolar; 
f) Permanecer na cantina, laboratórios, bibliotecas, quadra ou pátio 
em horário de aula; 
g) Adentrar ou sair da sala de aula, sem autorização do Professor; 
h) Usar celular, jogar cartas, ouvir música, consumir bebidas e 
alimentos em sala de aula; 
i) Comercializar qualquer tipo de produto ou serviço; 
j) O uso de celulares/eletrônicos, em sala de aula, exceto quando 
autorizados pelo professor; 

NORMAS DE CONVIVÊNCIA

FIQUE ATENTO 



N O R M A S  

D E  C O N V I V Ê N C I A
C O N F O R M E  R E G I M E N T O  C O M U M  D A S  E T E C S

Das Regras Gerais: 

a) Após o fechamento do portão, a entrada do aluno menor de idade, ocorrerá somente com a presença do 
responsável, mediante assinatura em livro próprio, e nesses casos, o aluno, deverá aguardar, no pátio, o início da aula 
seguinte; 

b) O mesmo procedimento (autorização por escrito pelo responsável) deverá ser utilizado para os casos das saídas 
antecipadas; 

c) Tanto os atrasos como as saídas antecipadas serão registrados, em livro próprio, na portaria, posteriormente 
analisados pela Orientação/Coordenação, e se necessário, direcionados à Direção.  Casos especiais poderão ser 
encaminhados, ao Conselho Tutelar; 

d) Quando da falta do professor, os coordenadores analisarão os casos de adiantamento de aula, e posterior 
reposição; 

e) As salas de aulas, laboratórios e demais dependências serão utilizadas somente para fins didáticos, pedagógicos, e 
de interesses educacionais; 

f) Qualquer dano causado ao patrimônio público ou particular, deverá ser ressarcido pelo autor/responsável; 

g) Toda e qualquer promoção, inclusive de jogos, excursões, coletas ou campanhas, dependendo da natureza, poderá 
ser autorizada, desde que atendam os interesses educativos; 

h) Casos de intolerância, “bullying”, “cyber bullying”, desrespeito, descriminação ou brincadeira inadequada ou 
agressiva, além das penalidades disciplinares previstas no Regimento, poderão implicar encaminhamento ao Conselho 
Tutelar e/ou Delegacia de Polícia; 

i) Todo material escolar deve ser identificado e mantido sob a vigilância e responsabilidade, do aluno, evitando portar 
objetos inadequados às aulas e de valor elevado. A escola não se responsabiliza por perdas, furtos e danos; 

j) Os objetos/bens achados e perdidos, deverão ser entregues/retirados na coordenação; 

k) A utilização de computadores portáteis na escola é permitida somente para fins educacionais; 

l) Os equipamentos dos laboratórios de informática estão à disposição dos alunos exclusivamente para fins 
acadêmicos, e em casos especiais de acordo com normas estabelecidas pela Direção/Coordenação; 

m) Enquanto o uniforme escolar não for instituído, a roupa deverá estar adequada ao ambiente escolar, sendo 
proibido o uso de shorts, minissaias, e camiseta regata. As bermudas e saias deverão estar na altura dos joelhos. 

FIQUE  ATENTO



NORMAS DE
CONVIVÊNCIA
Das Penalidades: 

a) O descumprimento destas normas
poderá ocasionar ao aluno, dependo
da gravidade e/ou reincidência da
falta, as seguintes penalidades: 
1.1 Advertência; 
1.2 Repreensão por escrito; 
1.3 Suspensão, ciência dos
responsáveis, e se necessário
encaminhamento ao Conselho
Tutelar; 
1.4 Transferência compulsória, após o
cumprimento dos procedimentos
legais. 

b) No caso de suspensão, ao retornar
às aulas, o aluno deverá realizar
trabalhos, referente aos temas das
aulas perdidas por conta da
penalidade.  Neste caso específico, a
Coordenação do Curso fornecerá ao
aluno, os temas e o material de apoio; 

c) Vale destacar ainda, que nos casos
de suspensão, o aluno estará
impedido de participar das atividades
extraclasse como excursões, visitas
técnicas e projetos, até o
encerramento do período de
avaliação intermediária ou final. 

Estas Normas estão em consonância
com o Regimento Comum das Etecs do
Centro Paula Souza, e foram aprovadas
pelo Conselho de Escola em Reunião do
dia 27 de abril de 2015. 
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