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APRESENTAÇÃO 

Caro aluno (a), 

Este Manual é para lhe dar as boas-vindas em estudar na Escola Técnica Estadual 
Adolpho Berezin no ano letivo, e apresentar informações referentes a sua vida 
escolar nesta Instituição de ensino, servindo de apoio em relação a dúvidas que 
podem surgir no decorrer do curso. O núcleo gestor, professores e funcionários tem 
a honra de recebê-los (as) e agradecer pela confiança e prestígio em estudar nesta 
escola. 

Solicitamos uma atenta leitura deste manual, pois nele estão contidas informações 
importantes sobre seus direitos e deveres perante nossa instituição. Em caso de 
dúvidas não deixe de procurar a coordenação de seu curso, coordenador 
pedagógico e orientadora educacional para maiores esclarecimentos. 
 
  



 

 

MISSÃO 

A missão da ETEC Adolpho Berezin é oferecer um ensino de qualidade, onde 
prevaleça a formação profissional técnica sólida e bem estruturada, pautada também 
nos princípios da formação humana, envolvendo conhecimentos científicos e sociais, 
favorecendo aos discentes desenvolver suas competências e habilidades, prezando 
pelos valores da ética, do respeito mútuo, da responsabilidade social, da 
sustentabilidade e principalmente a preocupação com o meio ambiente. 

VISÃO 

A visão da instituição ETEC Adolpho Berezin perante a sociedade, é ser intitulada 
como uma instituição de ensino de referência na formação profissional técnica de 
nível médio, reconhecida na baixada santista e no Estado de São Paulo, primando 
pelos valores éticos, o respeito ao cidadão enquanto pessoa humana, oferecendo 
responsabilidade social, sustentabilidade, transparência e inovação em suas práticas 
  



 

 

QUEM SOMOS 

O Centro Estadual de Educação Tecnológica Paula Souza - CEETEPS iniciou suas 
atividades em 6 de outubro de 1969. Mas, as primeiras reuniões do Conselho 
Estadual de Educação para a criação da Instituição aconteceram em 1963, quando 
surgiu a necessidade de formação profissional para acompanhar a expansão 
industrial paulista. 

A ideia de criar um Centro Estadual voltado para a Educação Tecnológica ganhou 
consistência quando Roberto Costa de Abreu Sodré assumiu o governo do Estado 
de São Paulo, em 1967. 

Em outubro de 1969, o governador Abreu Sodré assinou o Decreto-Lei que criou a 
entidade autárquica destinada a articular, realizar e desenvolver a educação 
tecnológica nos graus de ensino Médio e Superior. Atualmente, o CEETEPS 
pertence à Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Ciência e Tecnologia do 
Estado de São Paulo. 

QUEM FOI PAULA SOUZA 

O professor Antônio Francisco de Paula Souza foi o fundador da Escola Politécnica 
de São Paulo - Poli, hoje integrada à Universidade de São Paulo. Engenheiro, 
político e professor, Paula Souza nasceu em Itu, em 1843. 

De uma família de estadistas, foi um liberal, tendo lutado pela República e Abolição 
da Escravatura. Em 1892 elegeu-se deputado estadual, ficando poucos meses no 
cargo, pois o Marechal Floriano Peixoto convocou-o ao Ministério do Exterior. 

Formado em Engenharia em Carlsruhe, na Alemanha, e em Zurique, na Suíça, foi 
em toda a sua vida pública um empreendedor e forte oposicionista da centralização 
do poder político-administrativo da Monarquia. Educador, esteve ligado à Poli por 25 
anos. Seu desejo era introduzir no Brasil um ensino técnico voltado para a formação 
de profissionais preocupados com o trabalho e não apenas com discussões 
acadêmicas. Seu dinamismo em criar obras é um exemplo dessa preocupação. 
Criou um conceito novo de ensino, convidou especialistas europeus e americanos 
para lecionar na Poli, à frente da qual esteve como primeiro diretor, de 24 de 
novembro de 1894 abril de 1917, quando faleceu, em São Paulo. 

A ETEC ADOLPHO BEREZIN 

Descrição histórica  

A escola iniciou seu funcionamento em 1995 sendo vinculada ao Centro Paula 
Souza e à Secretaria de Ciência, Tecnologia, Desenvolvimento Econômico e 
Turismo, o qual estabeleceu convênio de cooperação técnico-educacional com a 
Prefeitura de Mongaguá. A escola congrega alunos provenientes dos municípios de 
Mongaguá, Praia Grande, Itanhaém, Peruíbe, Pedro de Toledo, Itariri, Juquiá e São 
Vicente.  

A Etec vem se destacando na região por meio do trabalho de seus profissionais, 
tendo como missão ser reconhecida como instituição que atende às necessidades 
de educação continuada dos jovens e adultos que não têm a oportunidade de cursar 
o ensino Superior e oferecer Educação profissional que possibilite construir 
competências que os habilite e/ou aperfeiçoe para ocupar um espaço no mercado de 
trabalho, tendo como foco central a formação do cidadão. 



 

 

QUEM FOI ADOLPHO BEREZIN 

Adolpho Berezin, filho de imigrantes judeus, nasceu em 6 de novembro de 1926 no 
bairro do Bom Retiro em São Paulo, bairro que até hoje abriga grande parte da 
comunidade judaica do estado. 

Aos dezessete anos participou da Segunda Guerra Mundial engajado na Força 
Aérea Brasileira (FAB). Durante esse tempo concluiu o curso de Especialista em 
Aviões pela Escola Técnica da Aeronáutica, órgão do Ministério da Aeronáutica, e 
também se especializou em aviões de patrulhamento, particularmente o avião 
PBY5A na UNITED STATES NAVY, passando a desempenhar a função de 
engenheiro de voo. 

Ainda na FAB participou do patrulhamento de frotas marinhas de guerra e mercantil 
que navegavam nas costas brasileiras, para proteção das embarcações contra 
ataques de submarinos alemães que atuavam no Atlântico Sul. Chegou ao grau de 
Tenente e foi agraciado por operações em combate no Atlântico com a Medalha 
“Cruz de Aviação” e a Medalha “Campanha do Atlântico Sul”, aliás, condecorações 
que a aeronáutica outorgava àqueles que tivessem se destacado em missões de 
guerra. 

Ao terminar a Segunda Grande Guerra Adolpho Berezin passou a atuar em 
movimentos sionistas junto à comunidade judaica em São Paulo. Em 1947 
participava do Centro Hebreu Brasileiro (CHB), entidade que representava os 
movimentos de jovens judeus. 

No ano de 1952, Adolpho Berezin formou-se pela Faculdade de Odontologia da 
Universidade de S5o Paulo e também concluiu o curso de Metrologia pelo Instituto 
de Pesquisas Tecnológicas da mesma universidade e passou a se dedicar ao 
serviço social. Presidiu a Sociedade Beneficente EZRA, entidade que atuava no 
auxílio de carentes e doentes e possuía um sanatório para pacientes com 
tuberculose na cidade de São José dos Campos. 

Nesse tempo havia três entidades beneficentes na comunidade judaica: a Sociedade 
Israelita de Beneficência EZRA, presidida por Adolpho Berezin, a Organização 
Feminina Israelita de Assistência Social (OFIDAS), presidida por Antonieta Bergamo 
e a Sociedade Beneficente Israelita Policlínica LINATH HATZEDEK, presidida por 
Samuel Mitelman. Adolpho Berezin entendeu que uma junção entre estas três 
entidades melhoraria o desempenho das diversas áreas de atendimento, e assim 
com o entendimento entre os presidentes surgiu em 1976 a UNIBES – União 
Brasileira Israelita do Bem Estar Social, que incorporou as demais entidades e 
passou a atuar nas áreas de saúde, serviço social, psicologia, encaminhamento 
profissional, creches, recreação e atendimento aos membros da terceira idade. 
Adolpho Berezin passou a ser presidente do Conselho. 

Paralelamente aos serviços sociais Adolpho Berezin fundou uma cooperativa que 
haveria de formal o Banco Renascença, onde foi por muito tempo o diretor. Este 
banco foi adquirido posteriormente pelo Banco Safra. 

Ainda quanto a sua participação em entidades judaicas, Adolpho atuou no Clube “A 
Hebraica”, Câmara de Comércio Brasil-Israel, Círculo Macabi e o Colégio 
Renascença. 

Adolpho Berezin foi fundador, sócio veterano e presidente do Rotary Club São Paulo 
– Bom Retiro. Em reconhecimento aos significantes serviços sociais nesta entidade, 



 

 

recebeu do Rotary Club Internacional a Medalha “Paul Harris Fellow”, honraria 
entregue àqueles que mais se destacam filantropicamente. 

Faleceu aos 63 anos no dia 20 de julho de 1990. Em 1993 a Escola Técnica 
Estadual de Mongaguá passou a se chamar ETE “ADOLPHO BEREZIN”, uma 
homenagem àquele que além de desempenhar importante papel social, havia doado 
em vida o terreno para a instalação da escola. 
  



 

 

CURSOS DA ETEC: 
• Ensino Médio Regular, 
• Administração 
• Edificações 
• Enfermagem 
• Informática 
• Manutenção e Suporte em Informática 
• Turismo Receptivo 

EQUIPE DE GESTÃO 
A Etec é dividida em quatro grandes Núcleos de Gestão responsáveis pelo 
funcionamento de toda a Unidade. 
Os quatro Núcleos estão interligados sempre trabalhando para otimizar todos os 
processos envolvidos na gestão de uma instituição acadêmica visando à garantia de 
um ensino de altíssima qualidade. 
Núcleo de Gestão Acadêmica  

É o que inclui a Diretoria Acadêmica e a Secretaria responsáveis pela escrituração 
escolar, pela expedição e registro de documentos escolares, pelo fornecimento de 
informações e dados para planejamento e controle dos processos e resultados do 
ensino e da aprendizagem, pela expedição de documentos, atestados, pelo 
arquivamento de notas, faltas, e responsável por todo processo envolvendo a vida 
escolar dos alunos. 
Núcleo de Gestão Administrativa 

É o núcleo composto pela Diretoria Administrativa, pelo Almoxarife, Arquivo 
Permanente, Biblioteca e DTI. É responsável pela infraestrutura material e física, 
limpeza, patrimônio, segurança, zeladoria, manutenção das instalações e 
equipamentos e de recursos humanos da Unidade, como folha de pagamento e 
benefícios, contratação e rescisão de professores e funcionários. 
Núcleo de Gestão De Relações Institucionais  

É responsável pelos contatos com representantes dos empresários e dos 
trabalhadores, do setor público e de outras organizações. Tem a função de 
acompanhamento da evolução tecnológica e das mudanças na organização do 
trabalho, c o l e t a  d e  d a d o s  d e  s u b s í d i o s  p a r a  a p o i a r  a avaliação e 
a reformulação dos currículos desenvolvidos na escola, além do estabelecimento de 
parcerias para a elaboração de projetos e oferta de cursos e estágios da 
educação profissional. Seu representante é o Assistente Técnico Administrativo – 
ATA. 
Núcleo de Gestão Pedagógica  

É o destinado ao planejamento, controle e avaliação do processo de ensino-
aprendizagem, escrituração e documentação escolar, aperfeiçoamento e atualização 
do corpo docente, orientação educacional e profissional, além da gestão dos 
recursos auxiliares de ensino, supervisão e controle das atividades docentes em 
relação às diretrizes didático-pedagógicas e administrativas, bem como a 
otimização dos recursos físicos e didáticos disponíveis. Integram o Núcleo de 
Gestão Pedagógica, o Coordenador Pedagógico, o Orientador Educacional, os 
Coordenadores de área    



 

 

EQUIPE ESCOLAR 

DIREÇÃO 

Narciso Maurício dos Santos Diretor de Escola 

DIRETORIA DE SERVIÇOS ÁREA ADMINISTRATIVA 

Rafael Oliveira Nascimento Diretor de Serviços Administrativos 

Selma Ventura dos Reis Assistente Administrativo 

Enildo Santana Correia Agente Técnico e Administrativo – Almoxarife 

Bruno Fernando Leopoldino Auxiliar de Docente I 

José Barbosa dos Santos Auxiliar de Apoio 

Pedro Agostinho de Almeida Auxiliar de Apoio 

DIRETORIA DE SERVIÇOS ÁREA ACADÊMICA 

Dejanira Domingas de Azevedo Diretora Acadêmica 

Mônica Auada Treial Pereira Manzoli Agente Técnico e Administrativo 

William Gomes Ribela Agente Técnico e Administrativo 

Eduardo Cavalcante Soares da Rocha Agente Técnico e Administrativo 

Raquel Russo Ribela Agente Técnico e Administrativo 

Rosa Alves da Silva Agente Técnico e Administrativo 

Tâmara Masala Ribeiro da Silva Agente Técnico e Administrativo 

ATA 

Nicholas Fortunato Monteiro Gomes Assistente Técnico Administrativo 

ORIENTAÇÃO EDUCACIONAL 

Michelle Santana do Nascimento Orientadora Educacional 



 

 

COORDENAÇÃO DE ÁREA 

Diego Gonçalves de Jesus Administração 

Gerson Zório de Mattos Edificações 

Gabriella Tavares de Lima Lellis e Silva Enfermagem 

Maria Lúcia Leote Braga Ensino Médio 

Oswaldo Luiz Paquier Bertoli Informática 

Alexandre Marchiori de Almeida Manutenção e Suporte em Informática 

Ivan dos Santos Turismo Receptivo 

BIBLIOTECA 

Olivia Dombi de Deus Analista de Suporte e Gestão - Bibliotecária 

Maurina Ester de Sousa Mendes Auxiliar de Apoio 

Dora Thielle Agente de Organização Escolar 

Rafael Santiago Cardoso Agente Técnico e Administrativo 

 
  



 

 

CURSOS OFERECIDOS 

Ensino Médio 

O Ensino Médio destina-se aos candidatos que tenham concluído o ensino 
fundamental e compõe-se por duas partes: Base Nacional Comum e Parte 
Diversificada. As disciplinas da Base Nacional Comum, direcionadas para a 
formação geral do estudante, são as já tradicionalmente estudadas, como Língua 
Portuguesa e Literatura, Matemática, História, Geografia, Química, Física, Biologia, 
Educação Física e Artes. As disciplinas da Parte Diversificada objetivam ao 
desenvolvimento de capacidades e de condutas importantes na atualidade, visando 
à formação para o exercício da cidadania e preparação para o trabalho. O 
oferecimento dessas disciplinas é diferenciado nas Etecs, as quais dispõem de 
autonomia para optar por projetos, pelo ensino de filosofia, de sociologia e/ou 
espanhol. O inglês, que também integra a Parte Diversificada, é obrigatório no 
ensino médio. 
Técnico em Administração 

O Técnico em Administração é o profissional que controla a rotina administrativa das 
empresas. Colabora nos planejamentos estratégico, tático e operacional. Realiza 
atividades em recursos humanos e intermedeia mão-de-obra para colocação e para 
recolocação profissional. 

Atua na área de compras; auxilia no setor contábil e assessora a área de Vendas. 
Intercambia mercadorias e serviços e executa atividades nas áreas fiscal e 
financeira. 

Mercado de trabalho: áreas da Indústria, Comércio, Prestação de Serviços, em 
empresas em geral de pequeno e médio portes. 
Técnico em Edificações 

O Técnico em Edificações é o profissional que executa atividades específicas da 
área de Construção Civil, tais como concepção de projetos, planejamento e 
orçamento de obras, supervisão da execução de diferentes etapas do processo 
construtivo, realização do controle tecnológico de materiais e do solo e 
levantamentos topográficos e planialtimétricos, com senso crítico e analítico, espírito 
de liderança, capacidade organizacional, visão sistêmica e consciência da 
responsabilidade social, inerente à sua profissão. 

Mercado de trabalho: empresas de Construção Civil, públicas ou privadas. 
Técnico em Enfermagem 

O Técnico em Enfermagem é o profissional que, tendo o exercício regulamentado 
por lei, integra uma equipe e desenvolve, sob a supervisão de enfermeiro, ações de 
promoção, prevenção, recuperação e reabilitação referenciadas nas necessidades 
de saúde individuais e coletivas, determinadas pelos processos geradores de saúde 
e doença. 

Mercado de trabalho: instituições de saúde pública ou privada, em domicílio, em 
sindicatos, em empresas, em associações, em escolas, em creches, em clubes, 
entre outros. 
Técnico em Informática  

O Técnico em Informática é o profissional que desenvolve e opera sistemas, 



 

 

aplicações e interfaces gráficas. Monta estruturas de banco de dados e codifica 
programas. Projeta, implanta e realiza manutenção de sistemas e de aplicações. 
Seleciona recursos de trabalho, linguagens de programação, ferramentas e 
metodologias para o desenvolvimento de sistemas. 

Mercado de trabalho: indústrias em geral, estabelecimentos comerciais, órgãos 
públicos municipais, estaduais e federais.  
Técnico em Manutenção e Suporte em Informática 

O Técnico em Manutenção e Suporte em Informática é o profissional que realiza 
manutenção preventiva e corretiva de equipamentos de informática, identificando os 
principais componentes de um computador e suas funcionalidades. Identifica as 
arquiteturas de rede e analisa meios físicos, dispositivos e padrões de comunicação. 
Avalia a necessidade de substituição ou mesmo atualização tecnológica dos 
componentes de redes. Instala, configura e desinstala programas básicos, utilitários 
e aplicativos. Realiza procedimentos de becape e recuperação de dados. 

Mercado de Trabalho: Instituições públicas, privadas e do terceiro setor que 
demandem suporte e manutenção de informática ou na prestação autônoma de 
serviços. 
Técnico em Turismo Receptivo 

O Técnico em Turismo Receptivo é o profissional que recebe / acolhe o turista em 
agências de turismo, meios de hospedagem, restaurantes e empresas 
organizadoras de eventos. Organiza roteiros históricos, culturais e educativos, assim 
como desenvolve atividades inerentes a arte da hospitalidade. Presta informações, 
assistência e orientação técnica ao turista. 

Mercado de trabalho: hotéis, restaurantes, bares, buffets, agências de viagem, 
operadoras turísticas, aeroportos, postos de informações turísticas, parques, 
camping e eventos 
  



 

 

REGIMENTO COMUM DAS ETECS DO CEETEPS 

Dos Direitos 

Artigo 101 - 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. 

Artigo 102 - Os órgãos representativos dos alunos terão seus objetivos voltados à 
integração da comunidade escolar visando à maior participação do processo 
educativo e à gestão democrática da Etec. 

Parágrafo único - A Etec propiciará condições para a instituição e o funcionamento 
de órgãos representativos dos alunos 

Dos Deveres 

Artigo 103 - 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. 
Das Proibições 

Artigo 104 - 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. 

Artigo 105 - As Etecs elaborarão, com participação da comunidade escolar, as 
normas de convivência, consoante diretrizes que serão estabelecidas pelo 
CEETEPS. 

Das Penalidades 

Artigo 106 - A inobservância das normas disciplinares fixadas nos termos dos 
artigos 103 e 104, deste Regimento, 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. 

Artigo 107 - 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. 
Da Avaliação do Ensino e da Aprendizagem 

Artigo 66 - A avaliação no processo de ensino e aprendizagem tem por objetivos: 

I. Diagnosticar competências prévias e adquiridas, as dificuldades e o rendimento 
dos alunos; 

II. Orientar o aluno para superar as suas dificuldades de aprendizagem;  
III. Subsidiar a reorganização do trabalho docente; 
IV. Subsidiar as decisões do conselho de classe para promoção, retenção ou 

reclassificação de alunos. 

Artigo 67 - A verificação do aproveitamento escolar do aluno compreenderá a 
avaliação do rendimento e a apuração da frequência, observadas as diretrizes 
estabelecidas pela legislação. 

Artigo 68 - A avaliação do rendimento em qualquer componente curricular: 

I. Será sistemática, contínua e cumulativa, por meio de instrumentos 
diversificados, elaborados pelo professor, com o acompanhamento do Coordenador 
de Curso e 

II. Deverá incidir sobre o desempenho do aluno nas diferentes situações de 
aprendizagem, considerados os objetivos propostos para cada uma delas. 

Parágrafo único -  Os instrumentos de avaliação deverão priorizar a observação de 
aspectos qualitativos da aprendizagem, de forma a garantir sua preponderância 
sobre os quantitativos. 

Artigo 69 - As sínteses de avaliação do rendimento do aluno, parciais e finais, 
elaboradas pelo professor, serão expressas em menções correspondentes a 
conceitos, com as seguintes definições operacionais: 

 

Menção Conceito Definição Operacional 

MB Excelente 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. 

§ 1º - As sínteses parciais, no decorrer do ano/semestre letivo, virão acompanhadas 
de diagnóstico das dificuldades detectadas, quando houver, indicando ao aluno os 
meios para recuperação de sua aprendizagem. 

§ 2º - As sínteses finais de avaliação, elaboradas pelo professor após 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. 
Artigo 70 - Os resultados da verificação do rendimento do aluno serão 
sistematicamente registrados, analisados com o aluno e sintetizados pelo professor 
numa única menção. 
Parágrafo único - O calendário escolar preverá os prazos para comunicação das 
sínteses de avaliação aos alunos e, se menores, a seus responsáveis. 
Artigo 71 - Ao aluno de rendimento insatisfatório durante o semestre/ano letivo, 
serão oferecidos estudos de recuperação. 

§ 1º -  Os estudos de recuperação constituir-se-ão de diagnóstico e reorientação da 
aprendizagem individualizada, com recursos e metodologias diferenciados. 
§ 2º - Os resultados obtidos pelo aluno nos estudos de recuperação integrarão as 
sínteses de aproveitamento do período letivo. 
Artigo 72 - Os professores reunir-se-ão para estudo e reflexão do desenvolvimento 
do processo de ensino-aprendizagem, por classe, Série/módulo ou área, durante o 
semestre letivo, conforme previsto em calendário escolar. 
Artigo 73 - A verificação do rendimento escolar nos cursos e programas de 
formação inicial e continuada ou qualificação profissional obedecerá à legislação, 
aplicando-se, no que couber, as normas deste Regimento Comum. 
Do Controle De Frequência 
Artigo 74 - Para fins de promoção ou retenção, a frequência terá apuração 
independente do rendimento. 
Artigo 75 - Será exigida a frequência mínima de 75% do total de horas de 
efetivo trabalho escolar, considerando o conjunto dos componentes curriculares. 
Dos Conselhos de Classe 

Artigo 29 - O Conselho de Classe é o órgão colegiado que terá por finalidade: 

I. Analisar o desempenho dos alunos da classe, individual ou coletivamente; 
II. Propor medidas de natureza didático-pedagógica e disciplinar; 

III. Decidir sobre a retenção ou aprovação de alunos da classe; 
IV. Opinar sobre transferências compulsórias de alunos. 

Parágrafo único - O Conselho de Classe reunir-se-á regularmente em época prevista 
no calendário escolar e, extraordinariamente, quando convocado pelo Diretor ou, 
ainda, por solicitação de dois terços de seus membros. 

Artigo 30 - O Conselho de Classe será constituído pelo Diretor da Etec, pelo Diretor 
Pedagógico, pelo Diretor de Serviços Acadêmicos, pelos Coordenadores de Curso e 
pelos professores da classe. 

§ 1º - A presidência do Conselho de Classe é do Diretor da Etec, podendo ser 
delegada a qualquer outro membro do colegiado. 

§ 2º - A reunião do Conselho de Classe deverá ter quórum mínimo de 50% dos 



 

 

professores da classe. 

§ 3º - Poderão ser convidados ou convocados representantes discentes para 
participar das reuniões de Conselho de Classe. 

§ 4º - Nas decisões, a serem tomadas por maioria simples, sobre retenção ou 
promoção de alunos, terão direito a voto apenas os professores da classe, 
computando um voto para cada professor, independentemente do número de 
componentes curriculares ministrados pelo professor, cabendo ao presidente o voto 
de desempate. 

§ 5º - Cumpre à Direção divulgar à comunidade escolar as decisões do Conselho de 
Classe 
Da Promoção e Retenção 

Artigo 76 - 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 no artigo anterior, após decisão do 
Conselho de Classe. 

Artigo 77 - 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. 

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

1. A possibilidade de o aluno prosseguir estudos na série ou módulo subsequente; 
2. O domínio das competências/habilidades previstas para o módulo/série ou para 
a conclusão do curso; e 
3. Na educação profissional, para fins de conclusão do curso, o domínio das 
competências profissionais que definem o perfil de conclusão. 

Artigo 78 - 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. 

§ 1º - A retenção em componentes curriculares cursados em regime de progressão 
parcial não determina a retenção na série ou módulo regulares. 

§ 2º - O aluno poderá acumular até três componentes curriculares cursados em 
regimes de progressão parcial, ainda que de séries ou módulos diferentes. 

§ 3º - Os alunos em regime de progressão parcial, respeitados os limites previstos 
nos parágrafos anteriores, poderão prosseguir estudos nas séries ou módulos 
subsequentes. 

Artigo 79 - Será considerado retido na série ou módulo, quanto à frequência, o 
aluno com assiduidade inferior a 75% no conjunto dos componentes curriculares. 

Artigo 80 - Será considerado retido na série ou módulo, após decisão do Conselho 
de Classe, quanto ao rendimento, o aluno que tenha obtido a menção I: 

I. Em mais de três componentes curriculares; ou 
II. Em até três componentes curriculares e não tenha sido considerado apto pelo 



 

 

Conselho de Classe a prosseguir estudos na série ou módulo subsequente; ou 
III. Na série/módulo final em quaisquer componentes curriculares, incluídos os de 

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

§ 1º - Obedecida a legislação vigente, os estudantes retidos ou seus representantes 
legais poderão solicitar à direção da escola, reconsideração da decisão, que será 
apreciada nos termos deste Regimento. 

§ 2º - O pedido de reconsideração de que trata o caput deverá ser protocolado na 
escola em até 5 dias úteis da divulgação dos resultados. 

§ 3º - A direção da escola terá o prazo de 10 dias letivos, a partir da data do pedido, 
para informar sua decisão. 

Artigo 81 – O aluno retido nos módulos ou séries finais em até três componentes 
curriculares incluídos os da(s) série(s) ou módulo(s) anterior(es) cursado(s) em 
regime de progressão parcial poderá cursá-los por meio de programa especial de 
estudos quando ocorrer: 

I. Extinção do curso na unidade escolar; 
II. Inexistência do módulo ou série no período letivo subsequente;  

III. Alteração da organização curricular do curso. 

Parágrafo único - Por proposta de professor(es), com base em resultados de 
avaliação, submetida à apreciação do Conselho de Classe, a qualquer momento do 
período letivo, o aluno do último módulo ou série poderá ser considerado promovido 
quando a retenção for em até 3 componentes curriculares. 

RECURSOS 

Da Reconsideração 

De acordo com a Deliberação CEE nº 120/2013, o pedido de reconsideração, 
dirigido ao Diretor da Escola, deverá ser interposto até o 5° dia subsequente à data 
de divulgação dos resultados. 

O pedido será protocolado na Secretaria da Escola em documento escolar 
padronizado. 

§ 1º - O pedido de reconsideração de que trata o caput deverá ser protocolado na 
escola em até 10 dias, contados da data da divulgação dos resultados. (Nova 
redação dada pela Deliberação CEE  127/2014, publicada em 01/08/2014) 

§ 2º - A direção da escola terá o prazo de 10 dias, a partir da data do pedido, para 
informar sua decisão. 

§ 3º - A não manifestação da escola no prazo estabelecido implicará no deferimento 
do pedido. 

§ 4º - Os prazos a que se refere este artigo ficarão suspensos durante os períodos 
de recesso escolar e férias dos docentes. (Incluído pela Deliberação CEE 127/2014, 
publicada em 01/08/2014) 

Da Reclassificação 

Artigo 49 - A reclassificação do aluno poderá ocorrer por: 

I. Proposta de professor ou professores do aluno, com base em resultados de 
avaliação diagnóstica ou; 



 

 

II. Por solicitação do próprio aluno ou de seu responsável, se menor, mediante 
requerimento dirigido ao diretor de escola técnica, até cinco dias úteis, contados a 
partir da publicação do resultado final do Conselho de Classe. 

Artigo 50 – No módulo ou série finais de curso, não caberá solicitação de 
reclassificação. 

§ 1º O aluno ou seu responsável, se menor, retido no módulo ou série finais de curso 
poderá requerer nova avaliação do seu desempenho escolar; 

§ 2º O pedido será objeto de análise e deliberação do Conselho de Classe; 

§ 3º O processo de avaliação deverá estar concluído em até dez dias letivos, 
contados a partir do requerimento do aluno. 

Artigo 51 – O processo de reclassificação deverá estar concluído em até dez dias 
letivos, contados a partir do requerimento do aluno. 

Artigo 52 - A reclassificação definirá a série ou módulo em que o aluno deverá ser 
matriculado, a partir de parecer elaborado por comissão de professores, designada 
pela Direção da Escola. 

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

I. Obrigatoriamente, por meio de avaliações de competências e/ou de documentos 
comprobatórios de estudos anteriores concluídos com êxito, na própria escola ou em 
outros estabelecimentos e 

II. Subsidiariamente, por meio de outros instrumentos, tais como entrevistas, 
relatórios, a critério da etec. 
Do Aproveitamento de Estudos e Avaliação de Competências 

Artigo 43 - Observadas as normas do sistema de ensino, as Etecs poderão avaliar, 
reconhecer e certificar competências adquiridas pelo interessado em: 

I. 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. 

§ 1º - O processo de aproveitamento de estudos, avaliação, reconhecimento e 
certificação de competências será realizado por uma comissão de três professores, 
designada pela Direção que, para isso, utilizará exame de documentos, entrevistas, 
provas escritas ou práticas ou de outros instrumentos e emitirá parecer 
conclusivo validando as competências desenvolvidas. 

§ 2º - As competências reconhecidas poderão ser aproveitadas pelo aluno para fins 
de classificação ou prosseguimento de estudos. 

§ 3º – A comissão, prevista no §1º, indicará a dispensa parcial ou total de 
componentes curriculares da série ou módulo para fins de continuidade de estudos. 

§ 4º – Na educação profissional, serão utilizados como referência no processo de 
avaliação, reconhecimento e certificação de competências o plano de curso e o 
perfil profissional de conclusão da qualificação profissional ou da habilitação 
profissional de técnico. 

§ 5º - O disposto neste artigo, aplica-se, no que couber, à dispensa de componentes 
curriculares do Ensino Médio. 



 

 

Artigo 44 – 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, se menor, de seu responsável legal. 
Do Abono de Faltas 

Regime de exceção quanto à frequência: 

A) DECRETO-LEI 1.044 DE 21/10/69 

De forma genérica ser beneficiados pelo Decreto-Lei 1.044/69, os alunos que 
tenham condições de aprendizagem, mas que, por motivo de saúde ou de 
locomoção física, estejam impedidos de frequentar a escola, na proporção mínima 
de 75% exigida pela lei. 

No período de afastamento, o qual deverá estar explicito no laudo médico, o aluno 
deverá receber exercícios em domicílio com acompanhamento das escolas, 
considerados como de compensação de ausências. 

Quanto às atividades práticas, tais como aquelas realizadas nas oficinas, 
laboratórios, os alunos poderão realizá-las, posteriormente, a critério da escola. 

B) LEI 6.202 DE 17/04/75 

A aluna gestante, a partir do oitavo mês de gestação e durante três meses 
gozará dos benefícios do Decreto –Lei 1.044/69, recebendo, portanto, o regime de 
exercícios domiciliares. 

O início e fim de período, em que é permitido o afastamento, será determinado por 
Atestado Médico a ser apresentado à Direção da Escola. 
Do Trancamento de Matrícula 

§ 3º - 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. 
Da Transferência 

Artigo 61 - As transferências serão expedidas, quando solicitadas pelo aluno ou, se 
menor de idade, por seu responsável. 

Artigo 62 – 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. Existência de vaga. 
II. Análise do histórico escolar. 

III. Avaliação das competências desenvolvidas, com parecer favorável da comissão 
de professores designada pela direção. 

§ 1º - Na impossibilidade da apresentação do histórico escolar, o interessado será 
submetido à avaliação de competências. 

§ 2º - 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 54 deste regimento; 
3. Para as séries ou módulos seguintes ao inicial. 

§ 3º - Se a demanda de candidatos for superior ao número de vagas disponíveis, a 
Etec deverá estabelecer processo especial de seleção, com divulgação pública 
prévia dos critérios e procedimentos aos interessados. 

Artigo 63 - As transferências para os cursos de Educação Profissional de Nível 

Técnico e para o Ensino Médio far-se-ão em atendimento à legislação. 

Artigo 64 - Sempre que houver diversidade entre os currículos, a Etec poderá 
recorrer ao processo de classificação, observada as normas legais vigentes. 

Artigo 65 - 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. 
Dos Diplomas e Certificados 

Artigo 82 - 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) O cumprimento do currículo básico do curso e do estágio supervisionado, se 
obrigatório e 
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; ou 
b) Cursos de formação inicial ou continuada ou qualificação profissional, 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. 

Artigo 83 - A Etec poderá expedir declaração correspondente aos componentes 
curriculares cursados com aproveitamento. 
  



 

 

ESTÁGIO 

Artigo 40 - Os estágios, em suas diversas modalidades, serão realizados em locais 
que tenham efetivas condições de proporcionar aos alunos experiências 
profissionais ou de desenvolvimento sociocultural ou científico, pela participação em 
situações reais de vida e de trabalho no seu meio. Parágrafo único - Toda atividade 
de estágio será curricular e supervisionada.  

Artigo 41 - 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. Parágrafo único - 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 

Artigo 42 - A sistemática de orientação, supervisão e avaliação dos estágios, bem 
como a operacionalização de sua execução ou dispensa, será elaborada pela Etec, 
consoante diretrizes expedidas pelo CEETEPS, respeitada a legislação. No curso 
técnico de Enfermagem o estágio supervisionado é obrigatório. 

Os demais cursos da ETEC ADOLPHO BEREZIN não possuem estágio 
supervisionado obrigatório, sendo assim o aluno matriculado poderá obter maiores 
informações no site da Etec ou com o Assistente Técnico Administrativo (ATA) ou 
com o Orientador Educacional. LEI Nº 11.788, DE 25 DE SETEMBRO DE 2008. 

MATERIAL DIDÁTICO E UNIFORME ESCOLAR 

O Ensino Médio adota Material Didático do Programa Nacional do Livro Didático 
(PNLD) do Ministério da Educação, o qual foi acordado pelos pais e Conselho de 
Escola para apoio ao processo de ensino – aprendizagem desta Unidade de Ensino. 

Para os Cursos Técnicos a escolha e disponibilização do Material Didático fica a 
critério dos Coordenadores e dos Professores dos Componentes Curriculares 
(disciplinas) afins, entretanto, trabalhamos com os conteúdos das Bases 
Tecnológicas, prescritos nos Planos de Cursos e Planos de Trabalho Docente, de 
maneira alinhada, os quais são sempre apresentados na primeira semana de aula 
aos discentes, conforme as orientações do CEETEPS. 

Sem o Material Didático necessário, não é possível haver um bom aproveitamento. 
Além disso, a falta do que é solicitado pelo professor, poderá prejudicar uma íntegra 
aprendizagem. 

O Uniforme Escolar (camiseta) foi adotado em acordo à maioria dos pais, dos alunos 
e do Conselho de Escola, em razão da segurança e da organização escolar, 
contudo, seu uso é aconselhável, mas não obrigatório.  



 

 

TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO - TCC 
O processo de elaboração do TCC terá início no 2º módulo, devendo ser 
concluído no final do 3º módulo. Para os cursos com 4 módulos, o TCC terá início no 
3º módulo, devendo ser concluído no 4º módulo. 

A apresentação escrita do trabalho é obrigatória para todas as habilitações e 
deverá prezar pela organização, clareza e domínio na abordagem do tema, com 
referencial teórico adequado. 
Objetivos do TCC 

• Promover a interação da teoria e da prática, do trabalho e da educação. 

• Oferecer educação profissional por meio de mecanismos que garantam a 
contextualização de currículos; 

• Promover a efetiva interdisciplinaridade no desenvolvimento do trabalho; 

• Possibilitar o acompanhamento e o controle das práticas desenvolvidas pelos 
alunos, na própria escola ou nas instituições parceiras, permitindo a verificação do 
desempenho dos alunos, segundo competências estabelecidas no Plano de Curso; 

• Proporcionar experiências práticas específicas aos alunos por meio do 
desenvolvimento de projetos de intervenção, promovendo a integração com o 
mundo do trabalho e o convívio sócio profissional; 

• Propiciar ao aluno o domínio das bases norteadoras da profissão de forma 
ética e compatível com a realidade social, desenvolvendo valores inerentes à cultura 
do trabalho; 

• Promover a autonomia na atividade de produção de conhecimento científico; 
Estrutura do TCC 

O Trabalho deve respeitar as normas da ABNT, passadas pelo professor 
responsável. O TCC deverá conter uma estrutura física indispensável para a 
realização do trabalho. (Modelo disponível no site: www.eteab.com.br) 



 

 

PLANEJAMENTO ESCOLAR 

Plano Plurianual de Gestão – PPG 

De acordo com o disposto no Capítulo II do Regimento Comum das Escolas 
Técnicas do CEETEPS, o Plano Plurianual de Gestão – PPG apresenta a proposta 
de trabalho da ETEC. Conta, como eixo norteador, com o Projeto Político 
Pedagógico – PPP, no qual são explicitados os valores, as crenças e os princípios 
da escola. A concepção coletiva dos projetos a serem desenvolvidos parte, 
necessariamente, do PPP, dos objetivos e metas estabelecidos por meio da análise 
dos contextos interno e externo, da reflexão sobre o instituído e da escola almejada 
pela comunidade. 

O Plano Plurianual de Gestão está disponível para consulta no site 
www.eteab.com.br 
Plano de Trabalho Docente – PTD 

O Planejamento do Trabalho Docente constitui-se em uma oportunidade importante 
para criação de uma proposta coletiva de desenvolvimento do processo ensino-
aprendizagem. 

A previsão do trabalho docente organiza o ensino, promove a aprendizagem do 
aluno e o bom desempenho do professor. 

Os Planos de Curso e Planos de Trabalho Docente, estes últimos elaborados pelos 
professores, estarão disponíveis com a coordenadora pedagógica para consulta por 
toda a Comunidade Escolar. 
  



 

 

ÓRGÃOS DE APOIO À GESTÃO 

Associação de Pais e Mestres – APM 

Tem a finalidade de “mobilizar” os recursos humanos, materiais e financeiros da 
comunidade para auxiliar a Escola no que diz respeito a: melhoria do ensino – 
desenvolvimento de atividades de assistência ao escolar carente – conservação e 
manutenção do prédio, máquinas e equipamentos – programação de atividades 
culturais e de lazer. 

Conselho de Escola 

Exerce a função deliberativa sobre a Proposta Pedagógica da Escola, sobre as 
alternativas de solução para os problemas administrativos e pedagógicos, além de 
definir as prioridades para aplicação de recursos gerados pela Escola e pelas 
Instituições Auxiliares. Além disso, pode ainda: 

• Propor ao CEETEPS a extinção ou criação de Cursos; 

• Aprovar o Plano Plurianual de Gestão, 

• Aprovar o Plano Escolar; 

• Apreciar os Relatórios Anuais da Escola, analisando seu desempenho diante 
das Diretrizes e Metas estabelecidas. 
Comissão Interna de Prevenção de Acidente na Escola CIPA 

CIPA é a sigla para Comissão Interna de Prevenção de Acidentes que visa à 
prevenção de acidentes e doenças relacionadas ao trabalho, buscando conciliar o 
trabalho com a preservação da vida e a promoção da saúde de todos os 
trabalhadores. 

Ela é composta de representantes dos Empregados e do Empregador, seguindo o 
dimensionamento estabelecido, com ressalvas as alterações disciplinadas em atos 
normativos para os setores econômicos específicos. 
Comissão Interna de Prevenção de Acidente na Escola CIPAE 

Tem como finalidade cuidar da prevenção de acidentes, da segurança e higiene do 
trabalho no âmbito da escola. Com representatividade de alunos, professores e 
funcionários eleitos pelos seus pares e por representantes designados pelo Diretor. 
Grêmio Estudantil 

O Grêmio é a organização sem fins lucrativos que representa os interesses dos 
estudantes na escola. Ele permite que os alunos discutam, criem e fortaleçam 
inúmeras possibilidades de ação tanto no próprio ambiente escolar como                      
na                        comunidade. O Grêmio é também um importante espaço de 
aprendizagem, cidadania, convivência, responsabilidade e de luta por direitos com 
fins cívicos, culturais, educacionais, desportivos e sociais. 
NSA - Novo Sistema Acadêmico  

O sistema NSA serve para acompanhar “online” o andamento acadêmico dos 
alunos. Está em operação para todas às classes da ETEC Adolpho Berezin. 

O sistema é constituído pelos seguintes módulos: 

NSA – Secretaria: Serve para controlar todas as atividades da Secretaria Acadêmica 



 

 

NSA – Professor: Permite ao professor fazer chamada, entregar menções, registrar 
as aulas, postar material didático e muito mais. 

NSA – Online: Desenvolvido para que o aluno e/ou pais tenham acesso, em tempo 
real, a todas as suas informações no que concerne à escola, como por exemplo: 
relatório de faltas, menções, entre outras. 

Para acessar as informações serão necessários alguns dados:- senha e número de 
RM- Registro de Matrícula. O site para acesso é http://nsa.cps.sp.gov.br, Código da 
ETEC Adolpho Berezin - 107 

 



 

 

INSTRUMENTOS DE AVALIAÇÃO DO CENTRO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO 
TECNOLÓGICA PAULA SOUZA – CEETEPS 

Sistema de Avaliação Institucional – WEBSAI 

Em 2013 a Assessoria de Avaliação Institucional do Centro Paula Souza completou 
quinze anos de aplicação da Pesquisa SAI para as Unidades do Centro Paula 
Souza. Sempre, numa atitude pioneira, a Assessoria de Avaliação Institucional 
contribui para o planejamento das ações escolares que buscam o atendimento dos 
desafios do mercado de trabalho e da sociedade atual, que é a missão do Centro 
Paula Souza. 

Para permitir a comparabilidade dos dados e estabelecer os fluxos evolutivos de 
cada Unidade e do próprio Centro Paula Souza, o Sistema de Avaliação Institucional 
(WEBSAI), hoje, totalmente informatizado, continua fundamentado no atendimento 
e satisfação de seus usuários nos resultados obtidos pelas ações educacionais 
desenvolvidas e referendado pelos diferentes 

Grupos de Trabalho das Unidades Escolares. 

Assim, esperamos que o processo de avaliação WEBSAI/Etec, possa identificar as 
práticas bem sucedidas para atingir os objetivos educacionais, gerenciais e 
institucionais propostos, de modo a conduzir a um constante repensar dos 
processos envolvidos na ação pedagógica de formar cidadãos e profissionais para 
sociedade e o mundo do trabalho. 
Observatório Escolar 

O Observatório Escolar é um instrumento de avaliação das Escolas Técnicas 
Estaduais(Etecs), implantado pela Coordenadoria de Ensino Técnico e Médio 
(Cetec) em 1998. Seu propósito é contribuir para a consolidação de uma rede de 
Escolas Técnicas competentes em educação profissional. Essa avaliação, de caráter 
proativo, ajuda a criar uma cultura organizacional, com base na permanente 
evolução do pessoal e na melhoria contínua dos processos internos. 
  



 

 

NORMAS INTERNAS 

No intuito de assegurar um bom aproveitamento das atividades em nossa Unidade 
Escolar, é indispensável que sejam observados e respeitados os artigos e 
parágrafos do REGIMENTO COMUM do CENTRO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO 
TECNOLÓGICA PAULA SOUZA - CEETEPS, no que compreende direitos, deveres 
e regime disciplinar, além deste MANUAL complementado pelas orientações 
abaixo, conforme parecer do Conselho de Escola: 

NORMAS DE CONVIVÊNCIA: 

Respeito ao próximo: 

• Não conversar enquanto o professor estiver explicando; 
• Não ser agressivo com o colega de classe / professor; 
• Trocar de lugar ou caminhar pela classe durante a aula apenas se for 
autorizado pelo professor; 
• Prestar atenção à explicação / orientações do docente; 
• Desenvolver atividades conforme orientações do professor; 
• Saber o momento de fazer uma brincadeira, mas saber parar também; 
• Usar as palavras “por favor”, “com licença” e “obrigado” sempre que 
necessário; 
• Respeitar os limites do colega / professor; 
• Respeitar todos os funcionários da escola. 
Aprender a ouvir: 

• Não conversar enquanto o professor estiver explicando; 
• Prestar atenção à explicação / orientações do docente; 
• Respeitar os limites do colega / professor. 
Interesse em aprender / querer aprender: 

• Não conversar enquanto o professor estiver explicando; 
• Trocar de lugar ou caminhar pela classe durante a aula apenas se for autorizado 
pelo professor; 
• Prestar atenção à explicação / orientações do docente; 
• Desenvolver atividades conforme orientações do professor. 
Querer ensinar: 

• O professor precisa estar motivado e desenvolver aulas que envolvam os alunos 
com a atividade desenvolvida / conteúdo desenvolvido; 
• Monitores interessados em auxiliar os colegas com dificuldades de 
entendimento do conteúdo. 
Assumir suas responsabilidades: 

• Trazer o material para as aulas que terá no dia; 
• Realizar atividades / tarefas solicitadas pelo professor; 
• Estudar o conteúdo trabalhado durante as aulas; 
• Respeitar e cumprir as regras e determinações da escola; 
• Respeitar e cumprir o mapa de sala; 
• Respeitar e cumprir os horários de início e término das aulas. 
• Estar presente em dia de avaliação, quando for necessário faltar, comunicar o 
professor com antecedência. 



 

 

ESTACIONAMENTO DA ETEC 

O estacionamento é de uso exclusivo de professores e funcionários. Bicicletas dos 
alunos podem ser guardadas no pátio, mas a escola não se responsabiliza por 
danos e furtos. 

No caso de utilizar o espaço da Etec para guarda de bicicletas, entre e saia com 
cuidado e atenção, pois os espaços de passagem são compartilhados com os 
pedestres/veículos da unidade escolar. Evite acidentes! 

NORMAS DISCIPLINARES 

As Normas Disciplinares tem a finalidade de orientá-lo sobre o tempo de 
permanência e de estudo na escola. No momento em que você efetua sua matrícula 
(ou de seu filho) estará concordando com nossos valores, regras e práticas. 
O aluno deverá: 

1. Conhecer e cumprir o regimento escolar, normas de convivência e calendário 
escolar. 
2. Respeitar educadores, colegas, funcionários, assim como seus valores.  
3. Zelar pelo espaço físico e bens materiais da Escola colocados à sua disposição.  
4. Zelar e cooperar com a organização, limpeza e conservação do patrimônio da 
Escola; 
5. Não fazer uso de celular durante o período de aulas (Decreto nº 52.625 de 15 de 
janeiro de 2008).  
6. Justificar as ausências através de requerimento a ser protocolado na Secretaria 
Acadêmica.  
7. Cumprir os horários de entrada e saída das aulas.  
8. Solicitar, quando necessário, autorização para saída da Escola antes do término 
das aulas sempre no horário da troca de aulas; no caso de aluno maior de idade 
assinará o livro de saída antecipada e aluno menor de idade a secretaria acadêmica 
entrará em contato com o responsável do aluno. Não podendo o aluno sair da 
Unidade Escolar e retornar durante o período de aulas  
9. Não permanecer no pátio durante o horário de aulas.  
10. Utilizar, por medida de segurança e organização, obrigatoriamente a camiseta 
da Escola no horário das aulas e nas atividades extraclasse; como por exemplo, em 
visitas técnicas; os alunos que não tiverem condições de adquirir a camiseta deverão 
procurar a Direção da Escola.  
11. Não ingerir gêneros alimentícios em sala de aula e/ou laboratório.  
12. Não utilizar material dos colegas sem o consentimento dos mesmos.  
13. Comunicar à Direção ao divulgar, por qualquer meio de comunicação (Ex.: sites 
de relacionamento, de postagem de vídeos, etc.) assuntos que envolvam direta ou 
indiretamente o nome da Escola, de professores, funcionários e alunos.  
14. Solicitar autorização para promover qualquer tipo de coletas, campanhas, rifas e 
similares no ambiente da Escola.  
15. Zelar pelos pertences trazidos para a Escola como material escolar, bicicleta e 
objetos pessoais ficando a Escola isenta do ressarcimento de perda de qualquer 
natureza.  
16. Comunicar e solicitar prévia autorização para trazer para a Escola, pessoas 
estranhas à comunidade escolar.  
17. Conservar os materiais didáticos entregues pela Escola. (Ex: livros)  



 

 

18. Conservar os livros, retirados através de empréstimo, da Biblioteca.  
19. Entregar os livros retirados na Biblioteca dentro do período estabelecido pela 
mesma para que outros alunos possam retirá-los também. 
20. Ocupar o lugar que lhe for destinado no mapeamento da sala (Ensino Médio); 
casos especiais que envolvam problemas de saúde serão analisados mediante 
apresentação de atestados e/ou laudos médicos.  
21. Verificar atentamente os cronogramas de encerramento e comunicados 
disponibilizados em murais e site da Escola. É importante lembrar que os alunos têm 
cinco dias (Deliberação 11/96), após a publicação dos resultados parciais e finais, 
para solicitar reconsideração dos resultados das avaliações.  
22. Estar devidamente trajado nas dependências da Escola, assim como nas aulas 
práticas, por motivo de segurança..  
23. Manter postura adequada em sala de aula não se ocupando com atividades 
alheias às mesmas.  
24. Receber todas avaliações e atividades desenvolvidas em sala de aula antes do 
encerramento das menções parciais e finais pelos professores. 
25. O uso da quadra é exclusivo para as aulas de Educação Física (Ensino Médio), 
Organização de Atividades Recreativas (Turismo Receptivo) e quando houver 
solicitação de algum professor em horário de aula. Para solicitação de uso aos finais 
de semana, deverá ser entregue um Requerimento Geral na secretaria com nomes, 
números de RG e data de nascimento. 
26. Os pais ou responsáveis de alunos menores de idade poderão deixar uma 
autorização para liberação do aluno, a ser guardada no prontuário, caso haja 
ausência de professor ou motivos maiores, como em dias de chuva e alagamentos. 
Penalidades:  

1. Advertência verbal, que poderá ser registrada no diário da classe pelo professor. 
2. Repreensão por escrito (aplicada pela Direção da Escola).  
3. Suspensão ou atividades de interesse coletivo (aplicada pela Direção da 
Escola).  
4. Transferência compulsória, ouvido o Conselho de Escola; quando menor 
notificando o Conselho Tutelar.  
5. É assegurado ao aluno o direito de ampla defesa. 

 



 

 

HORÁRIO DE ATENDIMENTO 

Horário de Atendimento na Secretaria: 09h00 às 21:00 

Horário de Atendimento na Secretaria em período de recesso escolar: 09h00 às 18:00 

A Biblioteca funciona de segunda a sexta- feira, das 08h às 21h30. 

ATENDIMENTO DE: SECRETARIA, BIBLIOTECA E CANTINA AO ALUNO (sem 
prejuízo ao horário das aulas) 

De 2ª Feira a 6ª Feira:  

Manhã das 10h00 às 10h20 

Tarde das 12:00 às 13:30 e das 15: 

Noite das 20h50 às 21h10 
  



 

 

PRAZOS DA SECRETARIA PARA EMISSÃO DE DOCUMENTOS: 

 

Solicitação Documento Prazo 

Aproveitamento de estudos 
Requerimento de 
aproveitamento de 
estudos 

Conforme calendário 

Carta de apresentação de 
estágio 

Requerimento geral Até 02 (dois) dias úteis 

Certificados parciais Automático Até 90 (noventa) dias uteis 

Declaração de 
escolaridade 

Requerimento geral Até 01 (um) dia útil 

Diploma/certificado Automático 

Até 70 (setenta) dias (após 
a conclusão do curso e 
entrega de todos os 
documentos) 

Guia de transferência Requerimento geral Até 01 (um) dia útil 

Histórico de transferência Automático Até 30 (trinta) dias úteis 

Histórico escolar Automático Até 30 (trinta) dias úteis 

Ofício Requerimento geral Até 03 (três) dias úteis 

Reclassificação 
Requerimento de 
reclassificação 

Conforme calendário 

Rematrícula fora da data Requerimento geral Até 05 (cinco) dias úteis 

Trancamento de matricula 
Requerimento de 
trancamento de 
matricula 

Até 15 (quinze) dias úteis 

Transferência de período 
Requerimento de 
transferência de 
período 

Até 05 (cinco) dias úteis 

PASSE ESCOLAR 

Alunos residente no município de Mongaguá tem direito à gratuidade no transporte 
circular. 

Alunos residentes nos municípios vizinhos tem direito à gratuidade no transporte 
circular da EMTU após preenchimento de cadastro, ter ligação de transporte coletivo 
metropolitano entre a casa e a escola e não possuir nenhum outro benefício de 
gratuidade nos transportes. 

Carimbo e assinatura nas carteirinhas de passe escolar apenas nos horários dos 
intervalos. Essa é uma regra da escola, que tem como objetivo não incentivar a 
saída das aulas para esse fim. Por favor, colabore e não insista. 
  



 

 

NORMAS DE ENTRADA E SAÍDA DA ETEC 

Matutino 

• ABERTURA DA ESCOLA – PORTÃO 7:00 
• FECHAMENTO PORTÃO 8:00 
• TOLERÂNCIA ENTRADA SALA DE AULA  

Após o fechamento do portão o aluno deverá preencher a ficha de ocorrência 
para poder adentrar à Escola. 

Vespertino 

• ABERTURA DA ESCOLA – PORTÃO 13:00 
• FECHAMENTO PORTÃO 14:00 

TOLERÂNCIA ENTRADA SALA DE AULA  

Após o fechamento do portão o aluno deverá preencher a ficha de ocorrência 
para poder adentrar à Escola. 

Noturno 

Entrada atrasada (após as 19h30): 

• Entrada atrasada JUSTIFICADA: Mediante apresentação de documento 
comprobatório à Secretaria (semestralmente), ex: atestado médico, 
declaração de trabalho. 

• Entrada atrasada SEM JUSTIFICATIVA: Após o fechamento do portão o 
aluno deverá preencher a ficha de ocorrência para poder adentrar na 
Escola. 

“É dever do aluno: comparecer pontualmente e assiduamente às aulas. (Artigo 97, 
item II, Regimento Comum das Etecs do CEETEPS).” 

SAÍDA ANTECIPADA (QUALQUER PERIODO): 

Somente acompanhado com um maior responsável ou com autorização por escrito 
com telefone do responsável. 

Caso o Aluno seja maior de idade, a autorização ocorrerá mediante requerimento 
justificado por escrito (modelo na Secretaria), 

É proibido ao aluno: retirar-se da unidade durante o horário escolar. (Artigo 
98, item VII, Regimento Comum das Etecs do CEETEPS). 

ATENÇÃO: Casos omissos estarão sujeitos a pena de repreensão por escrito e de 
suspensão pela Diretora da Escola, conforme Artigo 100 do Regimento Comum 
das Etecs do CEETEPS. 
  



 

 

COMPORTAMENTO EM DIA DE PROVA 

Ensino Médio 
Os celulares devem ser desligados e entregues ao professor antes do início da prova 
(Decreto n° 52.625, de 15/01/2008); 

Em cima da carteira serão permitidos somente caneta azul ou preta, lápis e 
borracha; 

Qualquer material extra (ex: calculadora; tabela periódica) que o professor solicitar 
deve ser especificado na avaliação e informado previamente ao aluno para que este 
o providencie com antecedência; 

• Cada aluno deverá dirija-se a sala que lhe for destinada e sentar-se no local 
determinado pelo mapa; 
• Nenhum material poderá ser compartilhado pelos alunos no momento da prova; 
• O aluno que for flagrado tentando colar/colando/comunicando-se receberá uma 
advertência oral do aplicador, caso o fato se repita, a prova será recolhida e lhe 
será atribuído conceito “I”; 
• A comunicação fica vedada durante todo o período de provas (a partir da 
entrega das provas até as 11h30min); 
• O aluno deve respeitar o tempo mínimo de prova (até as 11h), em silêncio, em 
sala de aula e em posse de sua prova; 
• O aplicador não responderá a nenhuma questão referente à avaliação; 
• Tempo obrigatório de permanência do aluno em sala de aula no dia da prova: 1 
Hora 
• No intervalo entre às provas, o aluno deverá manter-se de forma 
organizada no pátio; 
• SAÍDA: o aluno deverá entregar a prova ao aplicador, apanhar seu celular / 
material e retirar-se da sala em silêncio; 
• O portão ficará aberto a partir das 11h para a saída dos alunos que 
entregarem comunicado assinado por pai/responsável. 

Serão enviados comunicados aos pais informando o novo horário de saída dos 
discentes em semana de provas. 

Ensino Técnico 

Para os cursos técnicos as regras são definidas pelo professor. 

Para a saída antecipada nos dias de prova, deverá ser obedecido o agendamento 
prévio pelo professor com seu coordenador informando a data da prova. Com o 
agendamento prévio realizado será permitida a saída antecipada dos alunos em 15 
minutos. Essa orientação será permitida somente uma vez no bimestre para cada 
disciplina. 
  



 

 

LIMPEZA, ORGANIZAÇÃO, MANUTENÇÃO DO PATRIMÔNIO PÚBLICO E 
RESPEITO MÚTUO NA UNIDADE: 

Todos os usuários da Unidade Escolar (inclusive alunos) são responsáveis pela 
organização. 

Colabore, praticando bons hábitos, como: 

1-Jogar o lixo nos cestos distribuídos nas salas, laboratórios, biblioteca e no pátio; 

2-Ajudar a conservar equipamentos e mobiliários; 

3-Manter as carteiras em ordem e alinhadas após uso. 

PROIBIÇÕES NAS DEPENDÊNCIAS DOS LABORATÓRIOS, BIBLIOTECA E 
SALAS DE AULA: 

1-Consumir quaisquer alimentos e/ou bebidas; 

2-Instalar qualquer programa nos computadores; 

3-Executar qualquer programa que não aqueles que fazem parte da disciplina, a 
partir de qualquer mídia, CD ROM, CARTÕES, PEN DRIVES, NOTEBOOKS E 
TABLETS; 

4-Executar downloads de jogos, músicas, vídeos etc; 

5-Utilizar os computadores para fins pessoais ou qualquer outro tipo de atividade 
incompatível com as tarefas acadêmicas. 

CELULAR: É proibido o uso do celular na sala de aula, biblioteca e laboratórios 

(Lei Estadual nº 12.730 de 11/10/07), durante o horário da aula. 

 

A Equipe Escolar não se responsabiliza por objetos deixados nas 
dependências da Escola e nem por arquivos armazenados nos computadores. 

 

MAIS INFORMAÇÕES 

 

 

www.eteab.com.br 

www.centropaulasouza.sp.gov.br 

www.vestibulinhoetec.com.br 
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