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Prezado aluno,
 

Seja bem-vindo à Etec de Araçatuba!
 
Este manual tem como objet ivo ajudá-lo a
conhecer a estrutura do Centro Paula Souza e
desta Etec. Aqui você encontrará informações
sobre procedimentos pedagógicos e
administrat ivos, seus direitos e deveres. Leia
com atenção e, em caso de dúvidas, estamos à
disposição para esclarecê-las.
 
Apresentamos, assim, as normas que se seguem
como um exercício de cidadania,  de
responsabi l idade e compromisso do aluno
consigo mesmo, com o outro, com o colet ivo,
com a produção de conhecimento e a formação
profissional .
 
Esperamos que encontre em nossa escola as
respostas para seu crescimento acadêmico e
profissional .  A escola não esgota o
conhecimento, mas ao terminar seu curso, com
certeza se sentirá mais seguro, mais bem
preparado e apto a procurar novos caminhos
para seu aprimoramento pessoal e profissional .
 

Equipe Gestora da Etec de Araçatuba



Ser responsável pelo desenvolvimento
de potencial idades, pela formação de
cidadãos crít icos, competentes e
conscientes para atuar no mercado de
trabalho, na pesquisa e na
disseminação de conhecimentos na
sociedade.

NOSSA MISSÃONOSSA MISSÃONOSSA MISSÃO

Assegurar que todos os alunos adquiram
as competências e habi l idades
necessárias à inserção plena no mundo
do trabalho e de acompanhar as
permanentes transformações da
sociedade.

NOSSA VISÃONOSSA VISÃONOSSA VISÃO



 A Etec de Araçatuba iniciou suas at ividades como uma
Classe Descentral izada da Etec João Jorge Geraissate,
da cidade de Penápol is ,  com o curso Técnico em Anál ise
e Produção de Açúcar e Álcool .  A Etec foi  cr iada no dia
05 de julho de 2007 através do Decreto nº 51 .962 do
Senhor Governador do Estado de São Paulo,  Dr.  José
Serra, publ icado no DOE de 06/07/2007, Seção I  – pág.
nº 3, sendo inaugurada pelo governador no dia
26/02/2008. Atualmente a Etec conta com os cursos
Técnicos em Farmácia,  Química, Redes de Computador e
Segurança do Trabalho, além do Ensino Médio, Ensino
Médio com It inerário Formativo e Ensino Médio com
Habi l i tação Profissional .  
Possui as Extensões: 
EE Manoel Bento da Cruz, com os cursos Técnicos em
Administração, Contabi l idade, Desenvolvimento de
Sistemas, Informática, Logíst ica e Ensino Médio com
Habi l i tação Profissional (Parceria com a Secretaria da
Educação) .
EE Prof.  Vitor Antonio Trindade, com o Ensino Médio com
Habi l i tação Profissional (Parceria com a Secretaria da
Educação) .
EE Dr.  Clóvis de Arruda Campos, com o Ensino Médio
com Habi l i tação Profissional (Parceria com a Secretaria
da Educação) .
Classe Descentral izada em Guararapes, com os cursos
Técnicos em Administração, Desenvolvimento de
Sistemas e Ensino Médio com Habi l i tação Profissional .  
Também possui convênio f irmado com a Prefeitura do
Município de Aurif lama oferecendo o curso Técnico em
Administração e Contabi l idade.

NOSSA HISTÓRIANOSSA HISTÓRIANOSSA HISTÓRIA



ADMINISTRAÇÃO DAADMINISTRAÇÃO DAADMINISTRAÇÃO DA
UNIDADE ESCOLARUNIDADE ESCOLARUNIDADE ESCOLAR

VIVIANE NABOR VESPÚCIO BIS

DIRETORA DE ESCOLA

VIVIANE SAMPAIO S. LEONARDI

DIRETORA DE SERVIÇO ACADÊMICO

LUCIANE EUFRAZINO FERNANDES

DIRETORA DE SERVIÇO ADMINISTRATIVO

RODRIGO ROBERTO FERRAREZE

COORDENADOR PEDAGÓGICO

LUCIMARA GONÇALVES FERREIRA

ORIENTADORA EDUCACIONAL

CELSO DE CARVALHO LIMA

ASSISTENTE TÉCNICO ADMINISTRATIVO



COORDENADORESCOORDENADORESCOORDENADORES
ARAÇATUBAARAÇATUBAARAÇATUBA

LARISA BALDO DE ARRUDA
ENSINO MÉDIO COM ITINERÁRIO FORMATIVO

LARISA BALDO DE ARRUDA
RODRIGO ALBINO

ENSINO MÉDIO COM HABILITAÇÃO
PROFISSIONAL DS - AMS - TARDE

LARISA BALDO DE ARRUDA
DANIELE DIAS CORREIA

ENSINO MÉDIO COM HABILITAÇÃO
PROFISSIONAL - ADMINISTRAÇÃO

LARISA BALDO DE ARRUDA
ELAINE CRISTINA MARÇO

ENSINO MÉDIO COM HABILITAÇÃO
PROFISSIONAL - QUÍMICA

ÉDER PAGANINI
LABORATÓRIO MICROBIOLOGIA

ÉDER ALVES PEREIRA
LABORATÓRIO MAKER

CARLOS FÁBIO MARTINS CRUZ
LABORATÓRIO DE INFORMÁTICA



COORDENADORESCOORDENADORESCOORDENADORES
ARAÇATUBAARAÇATUBAARAÇATUBA

KARLA MEIRA CASTRO ZEPPONI
TÉCNICO EM FARMÁCIA

ANSELMO ROBERTO PANINI
TÉCNICO EM QUÍMICA

RODRIGO E. BORGES FÉLIX
TÉCNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO

DANIELE DIAS CORREIA
PRÉDIO EE MANOEL BENTO DA CRUZ - IE

RODRIGO ALBINO
CURSOS DO EIXO INFORMAÇÃO E

COMUNICAÇÃO NO IE

DIEGO GARCIA MATHIAS
CURSOS DO EIXO GESTÃO E NEGÓCIOS NO IE

FERNANDA CRISTINA PEREIRA
NOVOTEC INTERCOMPLEMENTAR NO IE

NOVOTEC INTERCOMPLEMENTAR RH - CLÓVIS
A. CAMPOS

ELAINE CRISTINA MARÇO
NOVOTEC INTERCOMPLEMENTAR NO

INDUSTRIAL



COORDENADORESCOORDENADORESCOORDENADORES
AURIFLAMA - GUARARAPESAURIFLAMA - GUARARAPESAURIFLAMA - GUARARAPES

GABRIELA RUBIO POZZA CARRASCO
AURIFLAMA

CLÁUDIO NALIN DUARTE
TÉCNICO EM ADMINISTRAÇÃO

CARLOS DOMINGUES GRANJA
LABORATÓRIO DE INFORMÁTICA

OSVAIR SOUTO FONZAR
COORDENADOR DE PRÉDIO

ELAINE CRISTINA MARÇO
CARLOS DOMINGUES GRANJA
ENSINO MÉDIO COM HABILITAÇÃO

PROFISSIONAL - DS

ELAINE CRISTINA MARÇO

ENSINO MÉDIO COM HABILITAÇÃO
PROFISSIONAL - ADMINISTRAÇÃO



A Secretaria Acadêmica é o órgão responsável
pela escrituração escolar,  pelo registro de
documentos escolares, pelo fornecimento de
informações e dados para planejamento e
controle dos processos e resultados do ensino e
da aprendizagem. 

Obs.: Em período de férias e recesso escolar
não há atendimento no período da noite.

MANHÃ
7h00 às 12h00

 
TARDE

13h00 às 17h00
 

NOITE
18h30 às 21h30

Segunda à SextaSegunda à SextaSegunda à Sexta

HORÁRIO DE FUNCIONAMENTOHORÁRIO DE FUNCIONAMENTOHORÁRIO DE FUNCIONAMENTO

SECRETARIA ACADÊMICASECRETARIA ACADÊMICASECRETARIA ACADÊMICA



As matrículas serão efetuadas em época prevista no
calendário escolar.

A matrícula inicial  do aluno será efetuada mediante
requerimento do pai ou responsável ou do próprio
candidato, quando maior de idade, conforme indicado
no calendário escolar.

A matrícula inicial  será confirmada no prazo de cinco
dias let ivos, a contar do início da série/módulo,
f icando esta sujeita a cancelamento no caso da falta
consecutiva do aluno durante o referido período, sem
justif icat iva.

Será autorizada a matrícula inicial  durante os
primeiros tr inta dias do período let ivo, para
preenchimento das vagas remanescentes.

Não haverá matrícula condicional .

Perderá o direito à vaga o aluno evadido da escola
que não formal izar por escrito sua desistência,  por
meio de trancamento de matrícula,  em até 15 dias
consecutivos de ausência,  independente da época em
que ocorrer.

DO REGIMENTO ESCOLARDO REGIMENTO ESCOLARDO REGIMENTO ESCOLAR

MATRÍCULAMATRÍCULAMATRÍCULA



À existência do curso, série ou módulo, no período
let ivo e turno pretendidos;

Ao cumprimento de eventuais alterações ocorridas
no currículo.

O Trancamento de Matrícula a que se refere o item
anterior será admit ido, a critér io da Direção da U.E. ,
ouvido o Conselho de Classe, uma vez por série/módulo,
f icando o retorno do aluno condicionado:

 

TRANCAMENTO:TRANCAMENTO:TRANCAMENTO:

DO REGIMENTO ESCOLARDO REGIMENTO ESCOLARDO REGIMENTO ESCOLAR

DESISTÊNCIA:DESISTÊNCIA:DESISTÊNCIA:
O aluno que não t iver interesse em continuar o curso,
deverá se dir igir a Secretaria Acadêmica para o
preenchimento de formulário apropriado para a
Desistência do Curso.

A Desistência impl ica na perda da vaga para o curso,
caso o aluno queira retornar ao curso deverá real izar
um novo Processo Selet ivo.



RENOVAÇÃO DA MATRÍCULA:

Para os alunos já matriculados, a escola estará
divulgando de acordo com o calendário escolar as datas e
os procedimentos para a renovação da matrícula.

Caso o aluno não faça a renovação da matrícula no
período estabelecido, poderá fazê-lo em outro período se
a just if icat iva for formal izada e aceita pela direção. 

 TRANSFERÊNCIA:

As transferências serão expedidas, quando sol ic itadas
pelo aluno ou, se menor de idade, por seu responsável .

AVALIAÇÃO DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM:

Os instrumentos de aval iação deverão priorizar a
observação de aspectos qual i tat ivos da aprendizagem, de
forma a garantir a sua preponderância sobre os
quantitat ivos.

As sínteses de aval iação do rendimento do aluno, parciais
ou f inais,  elaboradas pelo professor,  serão expressas em
menções correspondentes a conceitos, com as seguintes
definições operacionais:

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

DO REGIMENTO ESCOLARDO REGIMENTO ESCOLARDO REGIMENTO ESCOLAR



MENÇÃO CONCEITO DEFINIÇÃO OPERACIONAL

MB MUITO BOM

Excelente desempenho no
desenvolvimento das
competências do componente
curricular do período.

B BOM

Bom desempenho no
desenvolvimento das
competências do componente
curricular do período.

R REGULAR

Desempenho regular no
desenvolvimento das
competências do componente
curricular do período.

I INSATISFATÓRIO

Desempenho insatisfatório no
desenvolvimento das
competências do componente
curricular do período.

PROMOÇÃO

Para ser promovido o aluno precisa no mínimo at ingir o
conceito regular e 75% de FREQUÊNCIA nas aulas.
Será considerado promovido no módulo ou série o aluno que
tenha rendimento suficiente nos componentes e frequência
mínima estabelecida, após decisão do Conselho de Classe.

DO REGIMENTO ESCOLARDO REGIMENTO ESCOLARDO REGIMENTO ESCOLAR



RETENÇÃO:

Será considerado ret ido na série ou módulo, quanto à
frequência,  o aluno com assiduidade inferior a 75% no
conjunto dos componentes curriculares. 

O aluno com rendimento insatisfatório em até três
componentes curriculares, exceto na série ou módulo f inal ,
a critér io do Conselho de Classe, poderá ser classif icado na
série subsequente em regime de progressão parcial ,  desde
que preservada a sequência do currículo,  devendo
submeter-se, na série/módulo, a programa especial  de
estudos. 

A retenção em componentes curriculares cursados em
regime de progressão parcial  não determina a retenção na
série ou módulo regular.  

Será considerado ret ido na série ou módulo, após decisão
do Conselho de Classe, quanto ao rendimento, o aluno que
tenha obtido a menção I :

a- Em mais de três componentes curriculares; ou

b– em até três componentes curriculares e não tenha sido
considerado apto pelo Conselho de Classe a prosseguir
estudos na série ou módulo subsequente; ou

c- nas séries/módulos f inais em quaisquer componentes
curriculares, incluídos os de série(s) ou módulo(s)
anterior(es) ,  cursados em forma de progressão parcial .

DO REGIMENTO ESCOLARDO REGIMENTO ESCOLARDO REGIMENTO ESCOLAR



APROVEITAMENTO DE ESTUDOS:

Os alunos podem sol ic itar aproveitamento de estudos e se
enquadrar nas seguintes condições:

a– Componentes curriculares ou cursos real izados em outras
escolas/inst ituições do sistema formal de ensino ou não:
documentos (histórico escolar ou declaração ou cert if icado
de conclusão de curso) .

b- Aproveitamento de estudos por competências adquir idas
no trabalho ou na experiência extraescolar:  documentos
(carteira profissional ,  declaração, documento de
reconhecimento como autônomo e outros) .

c- No caso de estudos real izados na própria escola:
documentos (os documentos comprobatórios,  se
necessários, serão anexados pela Secretaria Acadêmica,
após recebimento da sol ic itação) .

Obs.: 

Para o caso C, em que o aluno foi  ret ido em qualquer módulo
ou série e optar pela dispensa dos componentes curriculares
em que obteve promoção, não há necessidade de
designação de Comissão de Professores, pois a dispensa dos
componentes em que foi  promovido é automática,
dependendo apenas do deferimento do Diretor.  

Os alunos deverão frequentar as aulas até o
DEFERIMENTO do seu pedido, no prazo de até

15 dias úteis.       

DO REGIMENTO ESCOLARDO REGIMENTO ESCOLARDO REGIMENTO ESCOLAR



Real izar a sol ic itação através do sistema
NSA e enviar no e165acad@cps.sp.gov.br
o requerimento assinado juntamente
com os documentos comprobatórios,  se
for o caso.            

Dispensa de Disciplina

 
Obs.: Os alunos que f izerem o pedido de
aproveitamento deverão frequentar as
aulas normalmente até tomar ciência do
resultado.

PRAZO PARA O PEDIDO DE
APROVEITAMENTO DE ESTUDOS:

 

1º SEMESTRE: 
03/02/2023 ATÉ 17/02/2023 

2º SEMESTRE:
25/07/2023 ATÉ 11/08/2023

APROVEITAMENTO DE ESTUDOSAPROVEITAMENTO DE ESTUDOSAPROVEITAMENTO DE ESTUDOS



RECLASSIFICAÇÃO:

A reclassif icação do aluno poderá ocorrer por:
I  -  proposta de professor ou professores do aluno, com base
em resultados de aval iação diagnóstica ou
I I  -  por sol ic itação do próprio aluno ou  de  seu responsável ,
se menor, mediante requerimento dir igido ao Diretor da UE,
até cinco dias úteis,  contados a part ir da publ icação do
resultado f inal do Conselho de Classe.
O processo de reclassif icação deverá estar concluído em
até dez dias let ivos, contados a part ir do requerimento do
aluno.
A reclassif icação definirá a série ou módulo em que o aluno
deverá ser matriculado, a part ir de parecer elaborado por
comissão de professores, para tanto designada pela Direção
da Escola.  
A comissão de que trata o caput deste art igo aval iará o
aluno:
I  -  obrigatoriamente, por meio de aval iações e/ou de
documentos comprobatórios de estudos anteriores
concluídos com êxito,  na própria escola ou em outros
estabelecimentos e
I I  -  subsidiariamente, por meio  de outros instrumentos, tais
como entrevistas, relatórios,  a critér io da unidade escolar.

RECONSIDERAÇÃO:

Dispõe sobre pedidos de reconsideração e recurso
referentes aos resultados f inais de aval iação de alunos nos
módulos dos cursos, pode ser interposto pelo aluno ou seu
responsável até cinco dias úteis a part ir da publ icação do
resultado intermediário ou dez dias corridas a part ir do
resultado f inal .       

DO REGIMENTO ESCOLARDO REGIMENTO ESCOLARDO REGIMENTO ESCOLAR



DIPLOMAS E CERTIFICADOS:

Ao aluno concluinte de curso com aproveitamento será
conferido ou expedido:

I– Diploma de Técnico, quando se tratar de Habi l i tação
Profissional .

I I– Cert if icado de conclusão de módulo ou curso,
tratando-se de:

a) Módulos de Curso Técnico; ou

b) Cursos de Formação Continuada

I I I– Cert ifção:

a) de conclusão do Ensino Médio, para f ins de
prosseguimento de estudos;

      

DO REGIMENTO ESCOLARDO REGIMENTO ESCOLARDO REGIMENTO ESCOLAR



Art. 111: São direitos dos alunos 

I  -  concorrer à representação nos órgãos colegiados, nas
inst ituições auxi l iares e no órgão representat ivo dos alunos; 
I I  -  part ic ipar na elaboração de normas discipl inares e de uso
de dependências comuns, quando convidados pela Direção ou
eleitos por seus pares; 
I I I  -  receber orientação educacional e/ou pedagógica,
individualmente ou em grupo; 
IV - recorrer à Direção ou aos setores próprios da Unidade
Etec para resolver eventuais dif iculdades que encontrar na
solução de problemas relat ivos a sua vida escolar;
V - recorrer dos resultados de aval iação de seu rendimento,
nos termos previstos pela legislação; 
VI - requerer ou representar ao Diretor da Unidade Etec sobre
assuntos de sua vida escolar,  na defesa dos seus direitos,  nos
casos omissos deste Regimento; 
VI I  -  ser comunicado sobre os resultados da aval iação e
critér ios ut i l izados de cada componente curricular;  
VI I I  -  ser informado, no início do período let ivo, 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 individual idade, sem
comparações ou preferências; 
XI - ter facultado o acesso e part icipação nas at ividades
escolares, incluindo as at ividades extraclasse promovidas pela
Unidade Etec; 
XI I  -  ter garantida a aval iação de sua aprendizagem, de acordo
com a legislação; 
XI I I  -  ter garantia de todas as condições de aprendizagem,
mediante procedimentos de recuperação contínua ao longo do
semestre/ano let ivo.       

DOS DIREITOS, DEVERES, PROIBIÇÕES E
PENALIDADES DO CORPO DISCENTE

 
(ARTS 111,  113, 114 E 116 DO REGIMENTO COMUM DO CEETEPS) 



Art. 113: São deveres dos alunos 

I  -  conhecer,  fazer conhecer e cumprir este Regimento e
outras normas e regulamentos vigentes na escola;
I I  -  comparecer pontualmente e assiduamente às aulas e
atividades escolares programadas, empenhando-se no êxito
de sua execução; 
I I I  -  respeitar os colegas, os professores e demais servidores
da escola; 
IV - representar seus pares no Conselho de Classe, Conselho
de Escola ou outro órgão de representat ividade; 
V – part icipar nas at ividades educativas ou formativas
desenvolvidas na escola,  bem como nas demais at ividades que
requeiram a part icipação dos alunos; 
VI - zelar pela preservação, conservação e l impeza das
instalações, material  didát ico, mobi l iár io e espaços verdes da
escola,  fazendo uso correto dos mesmos;
VI I  -  indenizar prejuízo causado por danos às instalações ou
perda de qualquer material  de propriedade do CEETEPS, das
inst ituições auxi l iares, ou de colegas, quando f icar
comprovada sua responsabi l idade;
VI I I  -  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 colet iva;
IX- respeitar a propriedade dos bens pertencentes aos
colegas, professores e funcionários administrat ivos e não se
apossar de objetos alheios.
   

DOS DIREITOS, DEVERES, PROIBIÇÕES E
PENALIDADES DO CORPO DISCENTE



Art. 114: Das proibições aos alunos 
É vedado ao aluno: 

I  -  apresentar condutas que comprometam o trabalho escolar e o
convívio social ;
I I  -  ausentar-se da sala de aula e/ou ambiente virtual ,  durante as
aulas, sem just if icat ivas;
I I I  -  fumar em qualquer das dependências escolares; 
IV - introduzir, portar, guardar, vender, distribuir, fazer uso de substâncias
entorpecentes ou de bebidas alcoólicas, comparecer embriagado ou sob efeito
de tais substâncias na Unidade Etec;
V- introduzir ,  portar,  ter sob sua guarda ou ut i l izar nas
dependências da escola qualquer material  que possa causar r iscos
à saúde, à segurança e à integridade f ís ica, sua ou de outros;
VI - ocupar-se, durante as aulas, de assuntos ou utilizar materiais e equipamentos
alheios ao processo de ensino aprendizagem;
VII - praticar jogos sem caráter educativo nas dependências da Unidade Etec;
VI I I  -  prat icar quaisquer atos de violência f ís ica, psicológica ou
moral contra pessoas, ou ter at itudes que caracterizam preconceito
e discriminação; 
IX- praticar quaisquer atos que possam causar danos ao patrimônio da escola ou
de outrem nas dependências da Unidade Etec;
X- promover coletas ou subscrições ou outro t ipo de campanha,
sem autorização da Direção da Unidade Etec;
XI - retirar-se da unidade durante as atividades escolares, da residência de
alunos (alojamentos) e/ou ambientes de aprendizagem sem autorização dos pais
ou responsáveis, se menor de idade, e da Direção da Unidade Etec;
XI I  -  desabonar a imagem dos membros da comunidade escolar e da
inst ituição de qualquer modo e/ou circunstância; 
XI I I  -  captar sons ou imagens, designadamente, de at ividades let ivas
e não let ivas, sem autorização prévia dos professores ou dos
responsáveis pela direção da escola,  bem como, quando for o caso,
de qualquer membro da comunidade escolar ou educativa cuja
imagem possa, ainda que involuntariamente, f icar registrada; 
XIV - difundir ,  na escola ou fora dela,  nomeadamente, via Internet
ou através de outros meios de comunicação, sons ou imagens
captadas nos momentos let ivos e não let ivos, sem autorização do
diretor da escola.

DOS DIREITOS, DEVERES, PROIBIÇÕES E
PENALIDADES DO CORPO DISCENTE



Art. 116: Das penalidades aos alunos
 

A inobservância das normas discipl inares f ixadas nos termos dos art igos
113 e 114,  deste Regimento deverá ser anal isada, caso a caso, de forma
associada a um tratamento educativo, considerando a gravidade da
falta,  faixa etária e histórico discipl inar do aluno, sujeitando o mesmo às
penas de advertência,  de repreensão por escrito,  de suspensão e de
transferência compulsória pelo Diretor da Unidade Etec. 
§ 1º - Nos procedimentos destinados à apl icação de penal idade, os
alunos maiores, os pais ou responsáveis tomarão ciência dos fatos por
meio de comunicação expressa a ser emit ida pela Direção da Unidade
Etec. 
§ 2º - É assegurado ao aluno o direito de ampla defesa e do
contraditório durante todas as fases do procedimento de apl icação
discipl inar.
§ 3º - A pena de suspensão será apl icada, no l imite de 03 (três) dias.  A
mesma poderá ser sustada, pelo Diretor da Unidade Etec, quando
atingidos os efeitos educacionais esperados. 
§ 4º - A pena de suspensão poderá ser substituída por at ividades
socioeducativas com auxí l io da Orientação e Apoio Educacional .
§ 5º - A apl icação da penal idade de transferência compulsória,  medida
extrema e expulsiva, al i jando em alguns casos a conclusão do curso,
deverá ser precedida do esgotamento de todas as possibi l idades de
reintegração do aluno às normas discipl inares da escola,  deverá ser
referendada pelo Conselho de Escola,  em reunião especialmente
convocada para esse f im e, quando menor, deverá ser noticiado o
Conselho Tutelar.
§ 6º - O Diretor da Unidade Etec poderá propor ao Conselho de Escola a
transferência de alunos para outra unidade de ensino, como medida de
proteção à integridade do próprio aluno ou na preservação de direitos de
outros educandos, ouvido o Conselho de Escola e a famíl ia .  
 
Art. 117: A ocorrência disciplinar deverá ser comunicada

I  -  quando o aluno for menor de 18 anos, em qualquer caso, a seus pais
ou responsáveis;
I I  -  ao Conselho Tutelar,  quando o aluno for menor de idade, se essa for
considerada grave;
I I  -  à autoridade pol ic ial  do município se houver indícios da prát ica de
infração.
Parágrafo único - O CEETEPS expedirá orientações sobre a apl icação de
penal idades aos alunos.    

DOS DIREITOS, DEVERES, PROIBIÇÕES E
PENALIDADES DO CORPO DISCENTE



DOS DIREITOS E DEVERES DOS PAIS / RESPONSÁVEIS 

São DIREITOS dos pais ou responsáveis

Art. 118: 
I  -  part iciparem das inst ituições auxi l iares, conforme
legislação;
I I  -  serem informados sobre a frequência e rendimento dos
alunos, incluindo as propostas de recuperação quando o aluno
apresentar rendimento insatisfatório;
I I I  -  representarem seus pares no Conselho de Escola;
IV - recorrerem dos resultados de aval iação do rendimento do
aluno, quando menor, conforme dispuser este Regimento e a
legislação;
V- serem informados sobre o Projeto Pol í t ico-Pedagógico da
Unidade Etec.
 

São DEVERES dos pais ou responsáveis

Art. 119: 
I  -  acompanharem, durante o período let ivo, a execução das
atividades presenciais ou remotas, a frequência e rendimento
do aluno pelos quais são responsáveis;
I I  -  atenderem às convocações da Direção da Unidade ETEC;
I I I  -  colaborarem no desenvolvimento das at ividades de
recuperação propostas pelo professor;
IV - comparecerem às reuniões programadas pela escola;
V- orientarem seus f i lhos para assumirem conduta
responsável no ambiente escolar,  incentivando-os à plena
dedicação aos estudos e à responsabi l ização de seus atos;
VI - responsabi l izarem-se por danos ao patr imônio públ ico e
privado, causados pelo aluno menor de idade pelo qual são
responsáveis;
VI I  -  Informarem suas possíveis alterações cadastrais para
pronto atendimento quando necessário.    

DOS DIREITOS, DEVERES, PROIBIÇÕES E
PENALIDADES DO CORPO DISCENTE



REGULAMENTO INTERNO DA ETEC DE ARAÇATUBAREGULAMENTO INTERNO DA ETEC DE ARAÇATUBA
2023 – NORMAS DE CONVIVÊNCIA2023 – NORMAS DE CONVIVÊNCIA

De acordo com o Regimento Comum das Escolas Técnicas
Estaduais do Centro Paula Souza, o Conselho de Escola da Etec
de Araçatuba delibera que:

É proibido comer nas salas de aulas e laboratórios.
Os alunos não podem permanecer nas salas de aula no
horário dos intervalos.
É proibida a venda e comercialização de produtos de
qualquer natureza pelos alunos, com exceção das ações
promovidas pela APM da escola e Grêmio Estudantil.
Os alunos devem colaborar com a limpeza e organização do
espaço escolar.
Uso obrigatório do uniforme escolar, composto por
camiseta, calça comprida/bermuda até o joelho e sapato
fechado.

HORÁRIO DE ENTRADA DAS AULASHORÁRIO DE ENTRADA DAS AULAS

MANHÃ:
7h15min, com tolerância até 7h20min,

após este horário só entra na 2º aula, às 8h05min.

TARDE:
13h, com tolerância até 13h05min,

após este horário só entra na 2º aula, às 13h50min.

NOITE:
18h50min, com tolerância até 19h10min,
após este horário só entra às 19h55min.



Só estarão autorizados a fazer uniformes diferentes do
institucional as turmas de séries/módulos finais.
Fica instituído nas aulas de Educação Física o uso de
camiseta branca, bermuda e tênis.
Os materiais pedagógicos esportivos poderão ser
utilizados somente no horário do intervalo.
Proibido o uso de boné, gorro, toucas e afins.
O aluno não pode se retirar da sala de aula sem a
permissão do professor.
Não é permitido ao aluno resolver assuntos acadêmicos
no horário das aulas (entrega de atestado médico,
solicitação de declarações e atendimento da orientação
educacional).
É proibido o uso de celular durante as aulas, com
exceção da utilização para fins pedagógicos.
O aluno poderá sair da unidade escolar fora do horário
definido, somente para ir embora, mediante autorização
expressa dos pais ou responsáveis, mesmo sendo maior
de idade.

De acordo com o Regimento Comum, a inobservância das
normas disciplinares fixadas nos termos dos artigos 113 e 114
do Regimento deverá ser analisada, caso a caso, de forma
associada a um tratamento educativo, considerando a
gravidade da falta, faixa etária e histórico disciplinar do
aluno, sujeitando o mesmo às penas de advertência, de
repreensão por escrito, de suspensão e de transferência
compulsória pelo Diretor de Unidade ETEC.



Justif ique suas ausências: 

Para afastamento por motivos de Saúde, de 01 a 03 (um a
três) dias consecutivos, o aluno deverá trazer o atestado
médico, pegar visto do Coordenador de Curso e entregá-lo
à Secretaria assim que retornar às aulas.

Para afastamento por motivos de Saúde, superior a  03
(três) dias,  o aluno ou responsável deverá entregar
atestado médico na Secretaria da escola no período
máximo de 10 dias.

Para afastamento por motivos de trabalho, o aluno deverá
trazer documento da empresa em que trabalha, pegar o
visto com o Coordenador da Área e entregá-lo na
Secretaria.

     Decreto-lei  nº1044 de 21/10/69 e Lei nº6202 de 17/04/75.

DICASDICASDICAS

Respeite e preserve o patr imônio da escola.  Em caso de
dano, as responsabi l idades serão apuradas e os
responsáveis,  conforme o que for indicado, deverão
reparar os prejuízos e responder pelo ocorrido.

Mantenha a Escola l impa. Jogue l ixo no l ixo.

Colabore com a coleta de l ixo selet iva (papel ,  metal ,  vidro e
plást ico) .

O Regimento Comum das Escolas Técnicas Estaduais do
Centro Estadual de Educação Tecnológica “Paula Souza”
encontra-se à disposição para consulta na Bibl ioteca da
escola.

O Manual do Aluno está disponível no Sistema NSA e na
bibl ioteca para orientá-lo em qualquer dúvida.   



Decreto Nº 52.625,Decreto Nº 52.625,
de 15 de janeiro de 2008.de 15 de janeiro de 2008.

JOSÉ SERRA, Governador do Estado de São Paulo, no uso de suas
atribuições legais e à vista do disposto no artigo 2º da Lei nº 12.730,
de 11 de outubro de 2007, Decreta:

Artigo 1º - Fica proibido, durante o horário das aulas, o uso de
telefone celular por alunos das escolas do sistema estadual de
ensino.
Parágrafo único - A desobediência ao contido no "caput" deste
artigo acarretará a adoção de medidas previstas em regimento
escolar ou normas de convivência da escola.
Artigo 2º - Caberá à direção da unidade escolar:
I - adotar medidas que visem à conscientização dos alunos sobre a
interferência do telefone celular nas práticas educativas,
prejudicando seu aprendizado e sua socialização;
II - disciplinar o uso do telefone celular fora do horário das aulas;
III - garantir que os alunos tenham conhecimento da proibição.
Artigo 3º - Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Palácio dos Bandeirantes, 15 de janeiro de 2008
JOSÉ SERRA

Maria Helena Guimarães de Castro
Secretária da Educação

Aloysio Nunes Ferreira Filho
Secretário-Chefe da Casa Civil

Publicado na Casa Civil, aos 15 de janeiro de 2008

REGULAMENTA O USO DE TELEFONE
CELULAR NOS ESTABELECIMENTOS DE

ENSINO DO ESTADO DE SÃO PAULO.

http://www.jusbrasil.com/topico/12166097/artigo-2-da-lei-n-12730-de-11-de-outubro-de-2007-de-s%C3%A3o-paulo
http://www.jusbrasil.com/legislacao/157465/lei-12730-07-s%C3%A3o-paulo-sp
https://www.jusbrasil.com.br/topicos/12233929/artigo-1-do-decreto-n-52625-de-15-de-janeiro-de-2008-de-sao-paulo
https://www.jusbrasil.com.br/topicos/12233892/paragrafo-1-artigo-1-do-decreto-n-52625-de-15-de-janeiro-de-2008-de-sao-paulo
https://www.jusbrasil.com.br/topicos/12233859/artigo-2-do-decreto-n-52625-de-15-de-janeiro-de-2008-de-sao-paulo
https://www.jusbrasil.com.br/topicos/12233819/inciso-i-do-artigo-2-do-decreto-n-52625-de-15-de-janeiro-de-2008-de-sao-paulo
https://www.jusbrasil.com.br/topicos/12233780/inciso-ii-do-artigo-2-do-decreto-n-52625-de-15-de-janeiro-de-2008-de-sao-paulo
https://www.jusbrasil.com.br/topicos/12233752/inciso-iii-do-artigo-2-do-decreto-n-52625-de-15-de-janeiro-de-2008-de-sao-paulo
https://www.jusbrasil.com.br/topicos/12233710/artigo-3-do-decreto-n-52625-de-15-de-janeiro-de-2008-de-sao-paulo


Aplica-se este procedimento “a quaisquer casos de
alterações de saúde que impeçam a at ividade escolar
normal do discente, pelas l imitações que impõem ao
mesmo ou pelos r iscos que podem ocorrer,  para ele
próprio,  para outros discentes e para os que têm
atribuições em inst ituição educacional ou que a ela
comparecem”. 

Apl ica-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 repetit ivas e às de cunho circunstancial ,
estendendo-se, sempre que pert inente, aos estados que
se relacionem com gravidez, parto e puerpério” .
(Del iberação CEE nº 59/2006);

Não há amparo legal para qualquer t ipo de abono de
faltas.  O aluno, quando enfermo, impossibi l i tado de
frequentar a escola deverá sol ic itar condições especiais
de at ividades escolares de aprendizagem e aval iação.

Condições Especiais deCondições Especiais deCondições Especiais de
Atividades EscolaresAtividades EscolaresAtividades Escolares



Retirar na Secretaria Acadêmica requerimento próprio,
pelo aluno ou responsável ,  se menor, juntamente com a
declaração assinada pela autoridade rel igiosa;

Aguardar o prazo de 5 dias,  para o parecer da
Coordenação.

Procedimentos

Observação

Se as aulas forem de componentes curriculares teórico-
prát icos, real izadas em ambientes especiais (of ic inas,
laboratórios,  estágio supervisionado de Enfermagem, entre
outros) e não for possível atender o aluno em outro período,
por inexistência do curso/módulo, este deverá cursá-los no
semestre seguinte ou quando o aluno t iver disponibi l idade de
horário.

Lei 12.142/05, promulgada pela Assembleia Legislat iva do
Estado de São Paulo,  publ icada no DOE de 08/12/2005
–“assegura ao aluno matriculado nos estabelecimentos de
ensino públ ico ou privado, de ensino fundamental ,  médio
ou superior a apl icação de provas em dias não coincidentes
com o período de guarda rel igiosa e requerer,  pelos
mesmos motivos, em substituição à sua presença na sala
de aula e para f ins de obtenção de frequência,
alternativamente, a apresentação de trabalho escrito ou
qualquer outra at ividade de pesquisa acadêmica,
determinados pelo estabelecimento de ensino, observados
os parâmetros curriculares e plano do dia de sua
ausência” .  

Condições Especiais de EstudosCondições Especiais de EstudosCondições Especiais de Estudos    
para Alunos Adventistaspara Alunos Adventistaspara Alunos Adventistas



Segunda
07h30 às 12h e das 13h às 16h30

 
Terça e Quinta

12h30 às 17h e das 18h às 21h30
 

Quarta e Sexta
08h30 às 12h e das 13h às 17h30

HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO

A Bibl ioteca possui regulamento próprio.

Obs.: Em período de férias e recesso escolar
não há atendimento no período da noite.

BIBLIOTECABIBLIOTECABIBLIOTECA



Prazo de 7 dias corridos;
É permit ida a renovação por mais 7 dias
desde que não haja reserva;
Qualquer aluno, funcionário ou professor da
Etec ou Fatec pode real izar empréstimos da
bibl ioteca mediante cadastro.
O acervo da Bibl ioteca é constituído com o
dinheiro arrecadado com a verba da escola,
portanto pedimos aos usuários zelo e
responsabi l idade, pois é um bem comum. A
bibl ioteca e seus l ivros pertencem a todos
nós.

Não é permit ido comer e beber na Bibl ioteca;
O uso dos computadores é destinado para
fins de estudo e pesquisa, sendo proibido a
sua ut i l ização para acessar redes sociais ,
chats e jogos;
Os computadores deverão ser usados
somente fora do horário de aula do aluno,
salvo ciência e dispensa do professor;
O usuário responderá pelo conteúdo acessado
e horário,  devendo preencher a l ista de
controle de uso dos computadores.

 Empréstimos :  

Avisos:

BIBLIOTECABIBLIOTECABIBLIOTECA
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S 1ª AULA 07:15 - 08:05

2ª AULA 08:05 - 08:55
3ª AULA 08:55 - 09:45

ENSINO MÉDIO COM
ITINERÁRIO FORMATIVO

4ª AULA 10:05 - 10:55
5ª AULA 10:55 - 11:45
6ª AULA 11:45 - 12:35

INTERVALO 09H45 ÀS 10H05

ENSINO MÉDIO COM HAB.
PROFISSIONAL - MANHÃ

1ª AULA 07:15 - 08:05
2ª AULA 08:05 - 08:55
3ª AULA 08:55 - 09:45

4ª AULA 10:05 - 10:55
5ª AULA 10:55 - 11:45
6ª AULA 11:45 - 12:35

INTERVALO 09H45 ÀS 10H05

1ª AULA 13:00 - 13:50
2ª AULA 13:50 - 14:40
3ª AULA 14:40 - 15:30

ENSINO MÉDIO COM HAB.
PROFISSIONAL - TARDE

4ª AULA 15:45 - 16:35
5ª AULA 16:35 - 17:25
6ª AULA 17:25 - 18:15

INTERVALO 15:30 - 15:45

TÉCNICO - TARDE

1ª AULA   13:00
2ª AULA       ÀS
3ª AULA    15:20

4ª AULA   15:20 
5ª AULA       ÀS
6ª AULA   17:25

INTERVALO 15:05 - 15:20

TÉCNICO - NOITE

1ª AULA 18:50 - 19:10
2ª AULA 19:10 - 19:55
3ª AULA 19:55 - 20:40

4ª AULA 20:55 - 21:40
5ª AULA 21:40 - 22:25
6ª AULA 22:25 - 22:45

INTERVALO 20:40 - 20:55



Artigo 10
Unidade Etec terá como órgão consult ivo e del iberat ivo, o Conselho de
Escola,  art iculado à Direção e integrado por representantes da
comunidade escolar e da comunidade extraescolar,  cuja composição
será:

I  -  pela comunidade escolar:
a) diretor,  presidente nato;
b) um representante das diretorias de serviço ou da área de relações
inst itucionais;
c) um representante dos professores;
d) um representante dos servidores técnico-administrat ivos;
e) um representante dos pais de alunos;
f)  Os representantes dos alunos terão sempre direito a voz e voto, salvo
nos assuntos que, por força legal ,  sejam restr itos aos que est iverem no
gozo da capacidade civi l .
g) dois representantes das inst ituições auxi l iares à Unidade Etec;
h) um representante dos coordenadores em exercício na Unidade.

I I  -  pela comunidade extraescolar:
a) um representante de órgão de classe, de curso onde houver;
b) dois representantes dos empresários, vinculados a cada um dos eixos
tecnológicos dist intos, dentre os cursos oferecidos pela Unidade;
c) um aluno egresso atuante em sua área de formação técnica;
d) um representante do poder públ ico municipal ; ;
e) um representante de inst ituição de ensino, vinculada a um dos cursos
ofertados pela Unidade;
f)  um representante de demais segmentos de interesse da escola.

§ 1º- A composição da comunidade extraescolar será de, no mínimo 4 
 membros e, no máximo 7 membros.
§ 2º - Os representantes mencionados no inciso I ,  a l íneas de “b” a “g” ,
serão escolhidos pelos seus pares, por meio de consulta simples, e os
mencionados no inciso I I  serão convidados pela Direção da Escola.
§ 3º - Os representantes cumprirão mandato de um ano, com eleição e
posse no mês de fevereiro de cada ano, sendo permit ida a recondução
por dois mandatos.
§ 4º - Deverão ser indicados suplentes para os representantes de todos
os segmentos que atuarão nas ausências dos t i tulares, a part ir do
processo de consulta real izado, com a indicação do 2º.  colocado para
cada segmento;

DO CONSELHO DE ESCOLADO CONSELHO DE ESCOLADO CONSELHO DE ESCOLA



Artigo 11  
O Conselho de Escola terá as seguintes atr ibuições:
I  -  del iberar sobre:
a) o projeto pol í t ico-pedagógico da escola;
b) o plano plurianual de gestão;
c) alternativas de solução para os problemas acadêmicos e pedagógicos,
sempre que sol ic itado pelo Diretor da Unidade;
d) as prioridades para apl icação de recursos oriundos de verbas
específ icas ou projetos de melhoria para a escola;
e) Calendário Escolar precedendo a sua homologação pelo órgão
competente.
I I  -  estabelecer diretr izes e propor ações de integração da Unidade Etec
com a comunidade;
I I I  -  anal isar propostas de implantação ou extinção de cursos oferecidos
pela Unidade Etec, de acordo com as demandas locais e regionais e outros
indicadores;
IV - apreciar e aprovar os relatórios anuais da escola,  anal isando seu
desempenho diante das diretr izes e metas estabelecidas;
V- aprovar normas de convivência da comunidade escolar;
VI - implantar estatuto próprio,  de acordo com orientações emanadas pela
Administração Central ;
VI I  -  divulgar a pauta das reuniões com antecedência;
VI I I  -  registrar as reuniões em Atas com clareza, objet ividade e
f idedignidade.
IX- Referendar apl icação de penal idade de transferência compulsória
sujeita ao aluno que incorre de infração discipl inar.
§ 1º - O Conselho de Escola poderá ser convocado pela Direção da Unidade
Etec para manifestar-se sobre outros temas de interesse da comunidade
escolar.
§ 2º - O Conselho de Escola reunir-se-á, ordinariamente, no mínimo, duas
vezes a cada semestre e,  extraordinariamente, quando convocado pelo
seu presidente ou pela maioria de seus membros.
§ 3º - As reuniões do Conselho de Escola deverão contar,  em primeira
chamada, com a presença mínima da maioria qual if icada de seus membros
(dois terços) .  Inexist indo quórum, a segunda e últ ima chamada deverá
ocorrer com maioria simples.
§ 4º - Nas decisões a serem tomadas por maioria simples, todos os
membros terão direito a voto, cabendo ao diretor o voto de desempate.
§ 5º - O Conselho de Escola tomará suas decisões, respeitando os
princípios e diretr izes da pol í t ica educacional ,  da proposta pedagógica da
escola e da legislação vigente.

DO CONSELHO DE ESCOLADO CONSELHO DE ESCOLADO CONSELHO DE ESCOLA



DELIBERAÇÃO CEE N° 87/2009

Dispõe sobre a real ização de estágio supervisionado de alunos do
Ensino Médio, da educação profissional e da educação superior e dá
providências correlatas.

Art .  2º - O estágio,  como procedimento didático-pedagógico, é
at ividade curricular supervisionada de competência da inst ituição
escolar,  a quem cabe definir na sua proposta pedagógica e nos
instrumentos de planejamento de cada um de seus cursos, a duração,
a natureza e a intencional idade educativa, em termos de princípios e
objet ivos para a formação do educando, podendo abranger as
seguintes modal idades:

I I  -  Estágio profissional não obrigatório - opção da escola definida em
seu projeto ou plano do curso, o que o torna obrigatório para seus
alunos, devendo manter coerência com o perf i l  prof issional de
conclusão previsto para o curso;

DAS INSTITUIÇÕES AUXILIARES

Artigo 110

O Conselho Del iberat ivo poderá reconhecer, como Inst ituições
Auxi l iares, as pessoas jurídicas de direito privado, sem f inal idade
lucrat iva, com estatutos próprios, que tenham como objet ivo colaborar
no aprimoramento do processo educacional ,  na assistência ao aluno e
aos demais membros da comunidade escolar e na integração famíl ia-
escola-comunidade.

Parágrafo único - O Conselho Del iberat ivo f ixará os critér ios para
reconhecimento das Inst ituições Auxi l iares. 

 A ASSOCIAÇÃO DE PAIS E MESTRES (APM) É RECONHECIDA COMO 
 INSTITUIÇÃO AUXILIAR PELA ETEC DE ARAÇATUBA.

 
CONTRIBUA COM A APM DA ESCOLA NA SECRETARIA ACADÊMICA!

    VOCÊ SÓ TEM A GANHAR!

ESTÁGIOSESTÁGIOSESTÁGIOS



Fevereiro
20 a 22 - Suspensão de at ividades - Feriado - Carnaval

Março
27 - Eleição do Grêmio Estudanti l

Abril
07 - Feriado - Paixão de Cristo 
17 a 24 - Período de Sol ic itação de Reconsideração
21 - Feriado - Tiradentes 

Maio
01- Feriado - Dia do Trabalho
10 a 12 - Semana Paulo Freire

Junho
08 e 09 - Suspensão de at ividades - Feriado - Corpus Christ i
17 - Dia da Escola-Famíl ia
26 a 30 - Renovação de Matrícula
30 - Encerramento do 1º Semestre

Julho
04 a 21 - Recesso Escolar
25 - Início das aulas do 2º semestre

Setembro
07 e 08 - Suspensão de at ividades - Feriado - Independência
16 - Dia da Escola-Famíl ia

Outubro
12 e 13 - Feriado - Dia de Nossa Senhora Aparecida

Novembro
02 e 03 - Feriado - Finados
15 - Feriado - Proclamação da Repúbl ica
20 - Feriado Municipal - Consciência Negra

Dezembro
11  a 15 - Renovação de Matrícula
18 - Encerramento do ano let ivo

DATAS IMPORTANTESDATAS IMPORTANTESDATAS IMPORTANTES



TABELA DE PRAZOSTABELA DE PRAZOSTABELA DE PRAZOS
CERTIFICADO DE CONCLUSÃO MODULAR

30 DIAS

CÓPIA DE...
1 DIA ÚTIL

DECLARAÇÃO ESCOLAR

 2 DIAS ÚTEIS

HISTÓRICO ESCOLAR 2ª VIA

10 DIAS

JUSTIFICATIVA - 
ABONO FALTA

3 DIAS ÚTEIS

PROVA DE...
ATÉ 3 DIAS APÓS A PROVA PERDIDA

RECLASSIFICAÇÃO FINAL

ATÉ 5 DIAS ÚTEIS APÓS A PUBLICAÇÃO DO RESULTADO

RECONSIDERAÇÃO INTERMEDIÁRIA

ATÉ 10 DIAS CORRIDOS APÓS A PUBLICAÇÃO DO RESULTADO

TRANCAMENTO DE MATRÍCULA

15 DIAS APÓS REQUERIMENTO

DIPLOMA
6 MESES

HISTÓRICO ESCOLAR
30 DIAS

OUTROS

A PARTIR DE 3 DIAS ÚTEIS

PEDIDO DE DECLARAÇÃO:PEDIDO DE DECLARAÇÃO:PEDIDO DE DECLARAÇÃO:
Pode ser solicitado pelo NSA, e-mail
(e165acad@cps.sp.gov.br) ou
diretamente na Secretaria.



www.etecdearacatuba.com.br
 e-mai l :  e165acad@cps.sp.gov.br

Telefones: (18) 3625-8677 / 3622-0170
Av. Prestes Maia, 1764, Jd. Ipanema

Araçatuba/SP – CEP: 16052-045


