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Crescimento sustentado, com geração de valor e responsabilidade 

social.      

 Etec Gino Rezaghi é uma unidade do CEETEPS – Centro Estadual de Educação Tecnológica 

Paula Souza, autarquia vinculada à Secretaria do Estado de Desenvolvimento.   

       Nossa Missão é a de “Formar cidadãos éticos, críticos, e criativos, inserindo na sociedade 

profissional baseada na excelência e qualidade do ensino técnico e científico, proporcionando 

competitividade no mercado de trabalho e melhoria na qualidade de vida.”  

 Nossa Visão: “Romper com paradigmas, criando alunos protagonistas e agentes transformadores 

locais, fazendo da Etec Gino Rezaghi uma referência em Ensino Público de qualidade na região de 

Cajamar. ”    

 Partindo deste pressuposto, nosso objetivo principal é a promoção do desenvolvimento técnico através da 

formação de profissionais atualizados com as práticas e tendências do mercado de trabalho.  

Sendo uma escola gratuita que prima pela qualidade, há uma grande procura para ingressar em nossa 

Etec, e a fim de atender esta demanda, realizamos semestralmente processo seletivo (Vestibulinho) para 

ingresso em nossa unidade. Sendo assim o Vestibulinho tem como função promover o acesso de maneira 

justa a todos que desejam frequentar um de nossos cursos.    

Atualmente, nossa Unidade Escolar oferece os seguintes cursos:   

• Ensino Médio – Período Matutino -  com duração de 3 anos;  

• Ensino Médio Integrado a Administração – Período Integral - com duração de 3 anos;  

• Ensino Médio com Qualificação Profissional de Auxiliar de Administração, Auxiliar de Finanças e 

de Auxiliar de Marketing e Comercial – Período Vespertino - com duração de 3 anos;  

• Técnico em Administração – Período Noturno - com duração de 3 semestres;  

• Técnico em Logística – Período Noturno - com duração de 3 semestres;  

• Técnico em Segurança do Trabalho – Período Noturno - com duração de 3 semestres;  

• Técnico em Recursos Humanos -  Período Noturno - com duração de 3 semestres.  

Temos como foco o desenvolvimento socioeconômico da região em que estamos inseridos e a formação 

de mão de obra qualificada para o mercado de trabalho, visando melhorar os índices de empregabilidade, 

renda e sociocultural da região. Portanto, possuímos um Regimento Comum que norteia as normas das 

escolas técnicas e este manual tem como objetivo apresentá-lo.    

                                                                                                                           Sejam Bem Vindos!   
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1. Equipe Escolar – Composição   

   

 A escola técnica tem uma estrutura administrativa um pouco diferente das escolas estaduais vinculadas 

à educação e das escolas municipais ou particulares. Sendo assim, vale conhecer um pouco o seu 

funcionamento.   

   

Diretora da Escola Técnica   

   

 Maria Cristina Lopes - Responsável por gerenciar todas as ações pertinentes para um bom 

desempenho do ensino na Unidade Escolar. Sendo auxiliada pelo colaborador:  

 Diego Silva Neves Responsável por atividades de parcerias de empresa - escola. - Responsável por 

dar assistência à Direção, desenvolvendo atividades de planejamento, organização, avaliação, controle e 

orientação, mantendo intercâmbio com outros órgãos, profissionais especializados e parcerias.   

   

Diretoria de Serviços Administrativos   

   

 Andréa Lemi Sousa - Responsável pela área Patrimonial e Gestão de Pessoal da Unidade.  

Sendo auxiliada pelos colaboradores:   

 Jéssica da Silva Santos – Agente Técnico e Administrativo – Compras da unidade, Prestação de 

Contas das verbas recebidas e outros.   

 Fábio Pereira Gonçalves – Agente Técnico e Administrativo – Confecção e conferência de folha 

de ponto do administrativo e professores e outros.   

 Funcionários terceirizados – Limpeza e Segurança Patrimonial.   

  

Diretoria de Serviços Acadêmicos   

    

 Talitha Aline Piccolo Gomes - Responsável por administrar e organizar as ações acadêmicas 

tais como matrículas, transferências de alunos, emissão de documentos escolares, etc. Sendo 

auxiliada pelos colaboradores:   

 Edivá Gomes dos Santos – Agente Técnico e Administrativo – responsável pelo atendimento a 

alunos e público em geral, auxilio nos arquivos da Secretaria Acadêmica, manutenção e matriculas 

no Sistema NSA.   

 Janaína Mendes Souza Lima – Agente Técnico e Administrativo – responsável pelo atendimento 

a alunos e público em geral, auxilio nos arquivos da Secretaria Acadêmica, manutenção e 

matriculas no Sistema NSA.   

  

Coordenação Pedagógica.     

 Jeice Galvani de Sousa Oliveira -  responsável pela organização das ações didáticas e 

pedagógicas da escola. Sendo auxiliada pelos coordenadores de área (curso) que realizam tarefas 

similares ao coordenador pedagógico, mas dentro dos cursos que coordenam.   



 

     

   

        Coordenação do Ensino Médio:  …………….......... Márcio Roberto Sartori  

        Coordenador do Ensino Médio com Qualificação: Márcio Roberto Sartori 

        Coordenador do ETIM em Administração: .............Adriana Moreto Sgob  

        Coordenador do Administração: .............................Diego Silva Neves  

        Coordenador de Logística: ......................................Leandro Roberto de Oliveira   

        Coordenação de Segurança do Trabalho: .............Carlos Alexandre Fossa  

        Coordenador de Recursos Humanos: ....................Wagner Moreira da Silva               

 

Orientador Educacional   

   

 Alesson Nunes de Souza– Contribui para o desenvolvimento pessoal do aluno, ajudando a escola a 

organizar e realizar a proposta pedagógica. Trabalha em parceria com o professor para compreender o 

comportamento dos alunos e agir de maneira adequada em relação a eles. Ouve, dialoga e dá 

orientações.   

 

Auxiliar Docente     

 Eric Rodrigues Gomes – Auxilia os professores, alunos e direção na manutenção de 

equipamentos eletrônicos, na orientação de uso e conservação dos laboratórios.    

   

  

PROJETO POLITICO PEDAGÓGICO – ETEC GINO REZAGHI    

A Etec Gino Rezaghi, através do Projeto Político-Pedagógico preocupa-se em construir um processo 

democrático na Unidade de Ensino instaurando uma organização do trabalho pedagógico que supere os conflitos, 

buscando eliminar relações competitivas, e autoritárias.   

Nosso Projeto Político-Pedagógico é alicerçado em princípios que norteiam a prática pedagógica, tais como:    

• Responsabilidade;    

• Comprometimento;    

• Planejamento Participativo;    

• Contextualização com a Realidade Local;    

• Eco cidadania e;    

• Qualidade e melhoria contínua.    

       Através do PPP, esperamos desenvolver uma metodologia de ensino que considere:    

• A diversidade do público da nossa escola;    

• A seleção e distribuição das Bases Tecnológicas que relevem o desenvolvimento da personalidade do 

educando e o atendimento às exigências sociais e mercadológicas;    

• O estabelecimento da ética acima de todas as áreas e dos posicionamentos profissionais;    

• A valorização da cultura e das tradições locais;    

• O comprometimento com o desenvolvimento das competências profissionais, habilidades, atitudes e 

valores do educando;    



 

     

• A contextualização do conhecimento, relacionando teoria e prática;    

• A formação continuada de todos os profissionais comprometidos com a escola. (Docentes e Funcionários 

Administrativos) e;    

• O incentivo ao educando, no desenvolvimento da autonomia, do aprender a conhecer, a fazer, a viver 

juntos e a SER, utilizando a sua liberdade sem esquecer que seu direito termina quando começa o do 

outro.   

Nosso principal objetivo é a formação do cidadão participativo, responsável, compromissado, crítico e criativo, 

tendo como referencial os princípios do Diálogo, da Fé, da Simplicidade e Sensibilidade, da Criatividade, do 

Pensamento Lógico/Reflexivo, do Espírito Crítico, da Fraternidade, do Conhecimento, do Trabalho, da 

Consciência, Honestidade, Liberdade, Responsabilidade e Ética Planetária.   

  

   

1. PROCEDIMENTOS INTERNOS – PREVISTOS NO REGIMENTO COMUM DAS Etecs   

   

Matrícula   

  

A matrícula inicial do aluno será efetuada mediante requerimento fornecido pela própria Etec, assinado 

pai ou responsável ou do próprio candidato, quando maior de idade, conforme indicado no calendário 

escolar. Constará do requerimento a concordância expressa a este Regimento Comum e às outras normas 

em vigor nas Etecs. No ato da matrícula, o candidato deverá apresentar os documentos exigidos pela 

escola.   

A matrícula será confirmada no prazo de cinco dias letivos, a contar do início da série/módulo, ficando 

está sujeita a cancelamento no caso da falta consecutiva do aluno durante o referido período, sem 

justificativa. Será autorizada a matrícula inicial durante os primeiros trinta dias do período letivo, para 

preenchimento das vagas remanescentes.   

  

             

 

Verificação do Rendimento Escolar   

  

A verificação do aproveitamento escolar do aluno compreenderá a avaliação do rendimento e a 

apuração da frequência, observadas as diretrizes estabelecidas pela legislação.    

A avaliação do rendimento em qualquer componente curricular será sistemática, contínua e cumulativa, 

por meio de instrumentos diversificados, elaborados pelo professor, com o acompanhamento do 

Coordenador de Área e deverá incidir sobre o desempenho do aluno nas diferentes situações de 

aprendizagem, considerados os objetivos propostos para cada uma delas.   

Os instrumentos de avaliação deverão priorizar a observação de aspectos qualitativos da 

aprendizagem, de forma a garantir sua preponderância sobre os quantitativos.    

As sínteses de avaliação do rendimento do aluno, parciais ou finais, elaboradas pelo professor, serão 

expressas em menções correspondentes a conceitos, com as seguintes definições operacionais:   

   



 

     

Menção   Conceito   Definição Operacional   

MB   Muito Bom   
O aluno obteve excelente desempenho no desenvolvimento das competências do 

componente curricular no período.   

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

curricular no período.   

R   Regular   
O aluno obteve desempenho regular no desenvolvimento das competências do 

componente curricular no período.   

I   Insatisfatório   
O aluno obteve desempenho insatisfatório no desenvolvimento das competências do 

componente curricular no período.   

   

As sínteses parciais, no decorrer do ano/semestre letivo, virão acompanhadas de diagnóstico das 

dificuldades detectadas, indicando ao aluno os meios para recuperação de sua aprendizagem.   

As sínteses finais de avaliação, elaboradas pelo professor depois de concluído cada módulo ou série, 

expressarão o desempenho global do aluno no componente curricular, com a finalidade de subsidiar a 

decisão sobre promoção ou retenção pelo Conselho de Classe.   

Os resultados da verificação do rendimento do aluno serão sistematicamente registrados, analisados 

com o aluno e sintetizados pelo professor numa única menção.   

O calendário escolar preverá os prazos para comunicação das sínteses de avaliação aos alunos e, se 

menores, a seus responsáveis.    

Ao aluno de rendimento insatisfatório durante o semestre/ano letivo, serão oferecidos estudos de 

recuperação.   

Os estudos de recuperação constituir-se-ão de atividades, com recursos e metodologias diferenciados, 

reorientação da aprendizagem e diagnóstico.   

Os resultados obtidos pelo aluno nos estudos de recuperação integrarão as sínteses de aproveitamento 

do período letivo.   

Durante o semestre letivo, os professores se reunirão para estudo e reflexão do desenvolvimento do 

processo de ensino e aprendizagem, por classe, série/módulo ou área.   

A verificação do rendimento escolar nos cursos e programas de formação inicial e continuada 

obedecerá à legislação, aplicando-se, no que couber, as normas do Regimento Comum das Etecs.      

   

Controle de Frequência   

  

Para fins de promoção ou retenção, a frequência terá:   

-Apuração independente do rendimento;   

-Exigência de frequência mínima de 75% do total de aulas dadas, considerando todas as disciplinas.   

Após fechamento de mês, um documento (doc16) contendo relatório detalhado com número de aulas 

dadas, frequência e ausência de cada aluno, para ciência e se informar sobre sua situação.   

Ressaltamos ainda, que a frequência, pode ser acompanhada diariamente pelo Sistema NSA, com login 

e senha do aluno e/ou responsável pelo aluno. Inconsistências devem ser reclamadas 24hs após o 

lançamento. 

   

 

 



 

     

Quanto às faltas:   

  

Cada dia de aula, o total de aulas dadas é 5,0, divididos da seguinte forma:   

Ensino Médio   Ensino Técnico   Ensino Médio Integrado   

05 aulas, valendo 01 aula cada   04 aulas, valendo 1,25 cada.   08 aulas, valendo 01 aula cada   

Quando o aluno se ausenta um dia de aula, recebe 05 faltas. Caso o aluno tenha atraso ou saída 

antecipada, o aluno receberá falta(s) somente nas aulas ausentes.   

Importante: faltas consecutivas podem acarretar na perda da vaga!   

-Alunos de 1º módulo/ano: após 15 dias de faltas consecutivas não justificadas no 1º mês letivo o aluno 

será considerado desistente, não podendo retornar ao curso. A vaga será passada para outro candidato 

(seguindo classificação); nos meses seguintes não será passada a vaga, porém, o aluno a perde.   

-Alunos de 2º e 3º módulo do curso Técnico: após 15 dias de faltas consecutivas não justificadas o 

aluno será considerado desistente, não podendo retornar o curso.   

-Alunos de 2º e 3º ano do Ensino Médio: após 15 dias de faltas consecutivas não justificadas, será 

chamado o Conselho Tutelar.   

   

Atestados e Declarações   

  

-Faltas justificadas: apresentação de documento que justifique a ausência do aluno, devendo ser 

entregue a Secretaria Acadêmica; não é abonado, ou seja, as faltas não são retiradas; é necessário 

justificar ausência para não perder a vaga, para assuntos de notas e conselhos.   

-Faltas abonadas: somente caso de doenças infectocontagiosas e pós-operatórios de risco.   

   

Entrada Atrasada   

  

Existe a tolerância de 15 minutos de atraso. Após esse tempo, o procedimento é o seguinte:   

-Atrasos Ensino Médio/Integrado: o aluno poderá entrar até 7h45, após este horário, os alunos poderão 

entrar até as 8h20, não será permitida a entrada de aluno, salvo com atestado médico ou odontológico.  

-Atrasos Curso Técnico: o aluno pode entrar até as 19h30 (noite), após este horário, não será permitida 

a entrada de aluno, salvo com atestado médico ou odontológico.   

   

Saída Antecipada   

  

-Menores de Idade: somente pais/responsável legal podem retirar o aluno da Unidade Escolar, não é 

permitido amigo ou outros parentes (mesmo de 1º grau). O menor só poderá sair sozinho da Unidade, 

quando trouxer o requerimento ( disponível no site www.eteccajamar.com.br ou na secretaria acadêmica),  

previamente assinado pelo responsável legal com 3 dias de antecedência.   

   

Não será permitida a saída do aluno sem acompanhante, sem o preenchimento do 

requerimento e com autorização via telefone. 

   

http://www.eteccajamar.com.br/


 

     

É necessário passar na Secretaria Acadêmica para pegar o cartão de autorização que deverá ser 

entregue ao responsável pelo portão.   

   

-Maiores de Idade: passar na Secretaria Acadêmica munido de documento de identificação SEMPRE 

com foto e data de nascimento para preenchimento do requerimento e receber o cartão de autorização 

que deverá ser entregue ao responsável pelo portão.  

   

Procedimentos obrigatórios! Não serão abertas exceções! 

  

Promoção   

  

Será considerado promovido no módulo ou série o aluno que tenha obtido rendimento suficiente nos 

componentes e frequência mínima estabelecida no artigo anterior, após decisão do Conselho de Classe.   

O Conselho de Classe decidirá a promoção ou retenção, à vista do desempenho global do aluno, 

expresso pelas sínteses finais de avaliação de cada componente curricular.   

A decisão do Conselho de Classe terá como fundamento, conforme a situação:   

I. A possibilidade de o aluno prosseguir estudos na série ou módulo subsequente;   

II. O domínio das competências/habilidades previstas para o módulo/série ou para a conclusão do  

Curso;    

III. Na educação profissional, para fins de conclusão do curso, o domínio das competências 

profissionais que definem o perfil de conclusão.   

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.   

   

Retenção   

  

A retenção em componentes curriculares cursados em regime de progressão parcial não determina a 

retenção na série ou módulo regular.   

O aluno poderá acumular até três componentes curriculares cursados em regimes de progressão 

parcial, ainda que de séries ou módulos diferentes.   

Os alunos em regime de progressão parcial, respeitados os limites previstos nos parágrafos anteriores, 

poderão prosseguir estudos nas séries ou módulos subsequentes.   

Será considerado retido na série ou módulo, quanto à frequência, o aluno com assiduidade inferior a 

75% no conjunto dos componentes curriculares.   

Será considerado retido na série ou módulo, após decisão do Conselho de Classe, quanto ao 

rendimento, o aluno que tenha obtido a menção I (Insatisfatório):   

I. Em mais de três componentes curriculares;   

II. Em até três componentes curriculares e não tenha sido considerado apto pelo Conselho de   

Classe a prosseguir estudos na série ou módulo subsequente;   



 

     

III. Nas séries/módulos finais em quaisquer componentes curriculares, incluídos os de série (s) ou 

módulo (s) anterior (es), cursados em regime de progressão parcial.        

   

  

Progressão Parcial.   

    

Progressão Parcial é quando o aluno fica com rendimento insatisfatório em até três componentes 

curriculares, no 1º ou 2º módulo/série, diante decisão do conselho de classe, podendo ser classificado na 

série/módulo seguinte, em regime de progressão parcial. O aluno nesta situação cursará a série/modulo 

subsequente, devendo participar também do programa especial de estudos. Este programa especial de 

estudos será entregue ao aluno/responsável (no caso de menor de idade), pela Orientadora Educacional, 

no início do período letivo seguinte, com todas as orientações necessárias para o seu desenvolvimento.   

                            

Reconsideração da Decisão do Conselho de Classe   

  

O aluno poderá requerer reconsideração dos resultados finais até o 5º dia subsequente à divulgação 

dos resultados (ou a contar da ciência inequívoca). O parecer será dado no 10º dia letivo seguinte. Todos 

os pedidos são avaliados primeiro pela própria ETEC.   

  

  

   

  

  

Reclassificação   

  

A reclassificação do aluno poderá ocorrer por:    

I. Proposta de professor (es) do aluno, com base em resultados de avaliação diagnóstica;   

II. Por solicitação do próprio aluno ou de seu responsável, se menor, mediante requerimento 

dirigido ao Diretor da UE, até cinco dias úteis, contados a partir da publicação do resultado final 

do Conselho de Classe.   

O processo de reclassificação deverá estar concluído em até dez dias letivos, contados a partir do 

requerimento do aluno.   

A reclassificação definirá a série ou módulo em que o aluno deverá ser matriculado, a partir de parecer 

elaborado por comissão de professores, para tanto designada pela Direção da Escola.    

A comissão de que trata o caput deste artigo avaliará o aluno:   

1. Obrigatoriamente, por meio de avaliações e/ou de documentos comprobatórios de estudos 

anteriores concluídos com êxito, na própria escola ou em outros estabelecimentos;   

2. Subsidiariamente, por meio de outros instrumentos, tais como entrevistas, relatórios, a critério da 

unidade escolar.   

   



 

     

Aproveitamento de Estudos   

  

Para fins de prosseguimento de estudos, a pedido do aluno ou de seu responsável, se menor, a escola 

deverá avaliar as competências adquiridas pelo aluno:   

I – em componentes curriculares ou cursos, concluídos com aproveitamento e devidamente 

comprovados, na própria escola ou em outras escolas;  

II – em estudos realizados fora do sistema formal de ensino;  

III – no trabalho ou na experiência extraescolar.   

A Direção designará comissão de professores destinada a avaliar as competências e emitir parecer 

conclusivo sobre a dispensa parcial ou total de componentes da série ou módulo, valendo-se, para tanto, 

do exame de documentos, entrevistas, provas escritas ou práticas ou de outros instrumentos de avaliação 

compatíveis.   

O disposto neste artigo, incluído o parágrafo anterior, aplica-se, no que couber, à dispensa de 

componentes curriculares do Ensino Médio.   

O aluno retido em qualquer módulo da educação profissional ou série do Ensino Médio poderá optar 

por cursar apenas os componentes curriculares em que foi retido, ficando dispensado daqueles em que 

obteve promoção, mediante solicitação do próprio aluno ou, de seu responsável legal, se menor.   

   

Transferência Expedidas  

  

As transferências serão expedidas, quando solicitadas pelo aluno ou, se menor de idade, por seu 

responsável.   

  

Transferência Recebidas  

  

As transferências serão recebidas a qualquer época, obedecida à legislação em geral e a específica de 

cada curso, desde que atendidas as seguintes condições:   

I. Avaliação de competências desenvolvidas na escola de origem e análise do histórico escolar, 

carga horária e matriz curricular, com parecer favorável da Comissão de Professores 

designada pela Direção para tanto;   

II. Existência de vaga.   

              

              

            Atendidas as condições estabelecidas no caput deste artigo, a escola poderá receber transferência 

de alunos:   

1. Para o módulo ou série inicial a qualquer tempo, se não houver candidatos remanescentes da 

listagem de classificação do processo de ingresso;   

2. Para o módulo ou série inicial, decorridos os trinta dias de prazo estipulado para a matrícula inicial, 

conforme disposto no § 4º do artigo 53 do Regimento Comum das Etecs;   

3. Para as séries ou módulos seguintes ao inicial.   

  



 

     

Se a demanda de candidatos for superior ao número de vagas disponíveis, a UE deverá estabelecer 

processo especial de seleção, com divulgação pública prévia dos critérios e procedimentos aos 

interessados.   

As transferências para os cursos de Educação Profissional de Nível Técnico e para o Ensino Médio 

far-se-ão pelos mínimos legais exigidos.   

Sempre que houver diversidade entre os currículos, a UE poderá recorrer ao processo da 

reclassificação, observadas as normas legais vigentes.   

Nos casos de transferências recebidas, a Escola poderá exigir do aluno adaptação total ou parcial de 

componentes curriculares não cursados, obedecendo às normas em vigor.   

   

Transferência de período:    

  

-Para ingressantes as solicitações de transferência de período só serão atendidas após o primeiro mês 

de aula, se houver vagas e atendendo à ordem de solicitações.   

-A partir do 2º Módulo, as solicitações serão atendidas se houver vagas e atendendo à ordem de 

solicitações.   

   

   

Estágio   

  

Os estágios, em suas diversas modalidades, serão realizados em locais que tenham efetivas condições 

de proporcionar aos alunos experiências profissionais ou de desenvolvimento sócio cultural ou científico, 

pela participação em situações reais de vida e de trabalho no seu meio.   

Toda atividade de estágio será curricular e supervisionada.   

A matriz curricular do curso de educação profissional indicará a carga horária mínima a ser cumprida, 

quando o estágio profissional for obrigatório para o aluno.   

O aluno que comprovar exercer ou ter exercido funções correspondentes às competências profissionais 

desenvolvidas à luz do perfil profissional de conclusão do curso, poderá ser dispensado, no todo ou em 

parte, do cumprimento da carga horária mínima do estágio obrigatório, mediante avaliação pela escola.   

O estágio profissional obrigatório poderá ser desenvolvido em etapa posterior aos demais componentes 

curriculares, desde que previsto no plano do respectivo curso e desde que o aluno esteja matriculado.     

A sistemática de orientação, supervisão e avaliação dos estágios, bem como a operacionalização de 

sua execução ou dispensa, será elaborada pela UE, consoante diretrizes expedidas pelo CEETEPS, 

respeitada a legislação.    

  

Orientador de Estágios: Cada coordenador é responsável por seus alunos.   

   

Diplomas e Certificados   

  

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

  

I. Diploma de técnico, quando se tratar de habilitação profissional, satisfeitas as exigências relativas:   



 

     

a) Ao cumprimento do currículo básico do curso e do estágio supervisionado, se obrigatório;   

b) À apresentação de certificado de conclusão do Ensino Médio ou equivalente.   

  

II. Certificado de conclusão de módulo ou curso, tratando-se de:   

a) Módulos de curso técnico;   

b) Cursos de formação inicial ou continuada, conforme previsto na legislação.  

     

   III.Certificado:    

a) de conclusão de Ensino Médio, para fins de prosseguimento de estudos;   

b) outros, conforme previsto no caput do artigo 6º, identificando   o curso realizado, contendo os 

conteúdos desenvolvidos e a carga horária cumprida.   

  

A UE poderá expedir declaração correspondente aos componentes curriculares cursados com 

aproveitamento.   

   

 

Direitos dos Alunos   

  

São direitos dos alunos:   

I. Ter acesso e participação nas atividades escolares, incluindo as atividades extraclasse proporcionadas 

pela UE;   

II. Participar na elaboração de normas disciplinares e   de   uso de dependências comuns, quando 

convidados pela Direção ou eleitos por seus pares;    

III. Ser informado, no início   do   período letivo, dos planos de trabalho dos componentes curriculares do 

módulo ou série em que está matriculado;   

IV. Ter garantia das condições de aprendizagem e de novas oportunidades mediante estudos de 

recuperação, durante o período letivo;   

V. Receber orientação, tanto educacional como pedagógica, individualmente ou em grupo;   

VI. Ser respeitado e valorizado em sua individualidade, sem comparações ou preferências;  

VII. Ser ouvido em suas reclamações e pedido;   

VIII. Recorrer dos resultados de avaliação de seu rendimento, nos termos previstos pela legislação;   

IX. Ter garantida a avaliação de sua aprendizagem, de acordo com a legislação;    

X. Recorrer à Direção ou aos setores próprios da UE para resolver eventuais dificuldades que encontrar na 

solução de problemas relativos à sua vida escolar, como: aproveitamento, ajustamento à comunidade e 

cumprimento dos deveres.  

   

Deveres dos Alunos   

  

São deveres dos alunos:   

I. Conhecer, fazer conhecer e cumprir o 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, concorrendo também para que se 

mantenha a higiene e a limpeza em todas as dependências;   

VI. 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;    

VII. 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.   

  

  

Proibições   

  

É vedado ao aluno:   

I. Ocupar-se, durante as atividades escolares, de qualquer atividade ou utilizar materiais e 

equipamentos alheios a elas;   

II. Fumar no recinto da escola, nos termos da legislação pertinente;   

III. Promover coletas ou subscrições ou outro tipo de campanha, sem autorização da Direção;   

IV. Praticar quaisquer atos de violência física, psicológica ou moral contra pessoas;   

V. Introduzir, portar, guardar ou fazer uso de substâncias entorpecentes ou de bebidas alcoólicas, 

ou comparecer embriagado ou sob efeito de tais substâncias no recinto da UE;   

VI. 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;   

VII. Retirar-se da unidade durante o horário escolar e da residência de alunos (alojamentos), sem 

autorização;    

VIII. Apresentar posturas que comprometam o trabalho escolar.   

   

 

Penalidades   

  

A inobservância das normas disciplinares sujeita o aluno às penas de repreensão por 

escrito, de suspensão e de transferência compulsória pelo Diretor da UE.   

A penalidade de suspensão poderá ser sustada pela Direção, quando atingidos os efeitos educacionais 

esperados.   

A penalidade de suspensão poderá ser substituída por atividades de interesse coletivo, ouvido o 

Conselho Tutelar.   

No caso de transferência compulsória, deverá ser referendado pelo Conselho de Escola e, quando 

menor, deverá ser notificado o Conselho Tutelar.   

É assegurado ao aluno o direito de ampla defesa.   

   



 

     

Direitos dos Pais ou Responsáveis   

  

São direitos dos pais ou responsáveis:   

I. Serem informados sobre a proposta pedagógica da UE;   

II. Serem informados sobre a frequência e rendimento dos alunos, incluindo as propostas de    

recuperação quando o aluno apresentar rendimento insatisfatório; 

III.  Participarem das instituições auxiliares, conforme legislação;  

IV.  Recorrerem dos resultados de avaliação do rendimento do aluno, conforme dispuser este 

Regimento e a legislação, se menor; 

V. Solicitarem reclassificação de seu filho, se menor de idade; 

VI. Representarem seus pares no conselho de escola 

     

Deveres dos Pais ou Responsáveis   

  

São deveres dos pais ou responsáveis:   

I. Comparecerem às reuniões programadas pela escola, para informação sobre a proposta 

pedagógica;   

II. Responsabilizarem-se por danos ao patrimônio público e privado, causados pelo aluno menor de 

idade pelo qual são responsáveis;   

III. Colaborarem no desenvolvimento das atividades de recuperação propostas pelo professor;   

IV. Acompanharem, durante o período letivo, a frequência e rendimento do aluno pelos quais são 

responsáveis;    

V. Atenderem às convocações da Direção da UE.   

   

Horário de aulas:   

  Manhã: das 07h30 às 12h.    Tarde: das 13h30 às 17h55.   

  Noite: das 19h às 22h55.     Integral: das 07h30 às 15h50.   

   

Trancamento de Matrículas:   

   

    Trancamento de matrícula é a suspensão de atividades escolares, por um semestre, com direito de 

retorno no semestre em que houve a solicitação, sem necessidade de novo processo seletivo.   

Alunos de 1º módulo só poderão trancar matrícula se apresentarem documento comprobatório de que 

estão com problemas de saúde.    

Alunos matriculados a partir do 2º módulo poderão solicitar trancamento de matricula, na Secretaria 

Acadêmica em qualquer período letivo, devendo retornar no próximo semestre, independente do período 

em que solicitou o trancamento, caso não aconteça, o aluno perderá o direito a vaga.   

   

  

  

 Condições Especiais de estudos (alunos enfermos ou gestantes):   



 

     

   

  Este procedimento é destinado a qualquer condição de alterações na saúde, que, deixe o aluno 

impossibilitado de desenvolver as atividades escolares, devido a limitações do mesmo, ou riscos que 

podem ocorrer para ele próprio, para outros discentes e para os que para ele, prestam serviços 

educacionais.    

   Aos alunos que necessitem de condições especiais, favor procurar a Secretaria Acadêmica, com o 

atestado médico que comprove este afastamento, quando menor de idade , o responsável legal deve estar 

presente, para o preenchimento do requerimento.   

   

Guarda Religiosa   

     Este procedimento é de direito ao aluno, que requerer condições especiais de atividades escolares, por 

motivo de guarda religiosa. Basta comparecer na Secretaria Acadêmica, quando menor, estar 

acompanhado de seu responsável legal, preencher o requerimento, solicitando atividades e realizar 

avaliações, conforme o plano de atividades, desenvolvido pelo professor do componente curricular.         

 

 

Transporte:   

  

Cartão BOM (Ônibus intermunicipal):    

 

Para cartão novo:  O aluno deverá deixar nome e número do RG na secretaria para cadastramento no 

site da EMTU. Após três dias, quando o mesmo estiver validado (pela escola), o aluno deverá acessar o 

site www.emtu.sp.gov.br no link relacionado à Carteira de Passe Escolar. Selecionar a região 

metropolitana São Paulo e avançar. Clicar no link para requisitar o cartão BOM Escolar. Preencher a ficha 

de cadastro e inserir todos os documentos solicitados através de foto que o próprio sistema solicita dos 

seguintes documentos : 

1. Cópia do RG (se não tiver esse documento, anexe protocolo com uma cópia da Certidão de 

Nascimento ou outro documento, por lei equivalente);   

2. Comprovante de endereço com CEP, em seu Nome ou em nome do Responsável legal. (Deve ser 

atualizado);    

3. Para alunos do Ensino Técnico, anexar também Atestado Escolar ou Certificado de Conclusão do 

Ensino Médio.   

4. Ao concluir o cadastro, o aluno deverá pagar o boleto que o sistema gera e recolher a taxa no banco. 

5. Após o pagamento, inserir cópia do comprovante no sistema e aguardar, o cartão chegará na escola, 

no prazo de 30 à 40 dias. O aluno pode acompanhar toda tramitação para emissão do cartão no 

mesmo site.  

 

Revalidações pagas: não precisam ser entregues. Basta aguardar 7 (sete) dias após o pagamento e 

recarregar o cartão.   

http://www.emtu.sp.gov.br/
http://www.emtu.sp.gov.br/
http://www.emtu.sp.gov.br/
http://www.emtu.sp.gov.br/


 

     

   

Cartão BEM (Municipal de Cajamar):   

  

Solicitar no sistema NSA, declaração de estudo, após, ir até o Shopping W.Fernandes no Polvilho, 

preencher o formulário e recolher a taxa.   

   

Carteirinhas de Estudante   

  

• Solicitação da Carteirinha de Estudante é efetuada no ato da matrícula, onde será cobrada uma taxa 

de R$ 70,00 (não obrigatória). Caso o aluno não solicite no ato da matrícula, poderá solicitar no 

decorrer das aulas, lembrando que são confeccionadas por remessas mínimas de 30 unidades.   

• Carteirinha Escolar 2ª via: 30 dias úteis – Valor: (solicitar na Secretaria). 

  

   

Solicitação de documentos \ prazos:    

  

• Declarações de Escolaridade: 2 dias úteis   

  

Condições de uso dos Armários Coletivos:  

  

• Os armários são de propriedade da Etec Gino Rezaghi e locados aos alunos interessados pelo período 

anual;   

• Os alunos locatários serão RESPONSÁVEIS 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 da série, sob riscos de desapropriação 

do mesmo pela direção 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 da Etec.   

• A locação dos armários será realizada para duas pessoas, sendo intransferível, a não ser que entre 

em contato com a responsável Janaina – na Secretaria;   

• É expressamente proibido descaracterizar interna/externamente os armários, através de pintura, 

fixação de adesivos, etc.   

   

Dicas   

• Trate a todos com civilidade, espírito de cordialidade, colaboração e respeito;   

• Seja assíduo aos trabalhos escolares, comparecendo as aulas com pontualidade, bem como às 

avaliações de aproveitamento escolar;   

• Para afastamento por motivos de saúde, de um a três dias consecutivos, o aluno deverá entregar 

atestado médico para o coordenador de área assim que retornar as aulas;   



 

     

• Para afastamento por motivos de saúde, superior a três dias, o aluno ou responsável deverá 

entregar o atestado médico para o coordenador num prazo máximo de 10 dias.   

• Lembrando que, atestados médicos e de trabalho NÃO RETIRAM FALTAS, e sim justificam. (Salvo 

casos previstos no Regimento Comum das Etecs.)   

• Se houver a necessidade de trazer celular, utilize-o só nas emergências e fora das salas de aula, 

biblioteca e laboratórios.   

• Evite conversas/brincadeiras em classe, esse comportamento atrapalha o bom andamento da aula.   

• Só saia da classe com permissão do professor.   

• A escola não se responsabiliza ou indeniza o aluno por material, dinheiro e objetos extraviados, 

perdidos ou esquecidos.   

• O Regimento Comum das ETECs encontra-se a disposição para a consulta na secretaria da Etec.   

• Traga sempre consigo o Manual do aluno para orientá-lo em qualquer dúvida.   

• Zelo pelo patrimônio: Respeite o patrimônio da escola. Em caso de dano, as responsabilidades 

serão apuradas e os responsáveis, conforme o que for indicado, deverão reparar os prejuízos e 

responder pelo ocorrido.   

• Visando à conservação do acervo e a limpeza do ambiente, nenhum tipo de comida ou bebida 

deverá ser consumida nas Salas de Aula.   

   

Sugestões, reclamações ou informações:   

• Direção: etecgino@gmail.com;   

• Secretaria: secretaria.gino@etec.sp.gov.br    

• Ou no campo FALE CONOSCO, no site www.eteccajamar.com.br  Não se esqueça de informar 

o Nome, Turma e Período.   

   

  

  

http://www.eteccajamar.com/
http://www.eteccajamar.com/
http://www.eteccajamar.com/


 

     

NORMAS E REGULAMENTOS PARA ALUNOS   

   

   

NAMORO: Não são permitidos namoros com troca de carícias acaloradas, beijos, sentar ou deitar um no 

colo do outro, etc.   

BARULHO: Não é permitido bater bola, tocar instrumentos musicais, ligar rádio de carro em volume que 

atrapalhe as aulas, gritos, etc.    

JOGO DE CARTAS: É terminantemente proibido qualquer tipo de jogo de cartas nas dependências da 

escola.    

PATINS E SKATE: Proibido entrar na escola portando patins ou skate.    

PATRIMÔNIO PÚBLICO: É proibido danificar o patrimônio público, pichando, quebrando, rabiscando, etc., 

nos termos da legislação pertinente.   

SUBSTÂNCIAS PROIBIDAS: É terminantemente proibido introduzir, portar, guardar ou fazer uso de 

substâncias entorpecentes ou de bebidas alcoólicas, ou comparecer embriagado ou sob efeito de tais 

substâncias no recinto da escola.    

COMPORTAMENTO: Respeitar os funcionários da escola; decência na vestimenta (não usar top, 

miniblusas, shorts, decotes extravagantes, calças cintura baixa, camisetas regata masculina, chinelos, 

etc.); decência no palavreado.   

EM SALA DE AULA: Proibido o uso de celular, qualquer tipo de áudio eletrônico, comer e beber nas salas 

de aula, laboratórios.   

VISITAS: Não será permitido ao aluno convidar pessoas estranhas a este ambiente escolar, sem a 

autorização prévia da direção.   

   

   

  Outros assuntos e dúvidas poderão ser sanados diretamente na secretaria e/ou direção da Unidade Escolar.       

   

Maria Cristina Lopes  

Diretora da Etec Gino Rezaghi   


