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Para o ETEC e Além!
ETEC

As Escolas Técnicas Estaduais (ETECs) são instituições
de ensinos técnico, médio e técnico integrado ao médio
(ETIM), pertencentes ao Centro Estadual de Educação
Tecnológica Paula Souza (CEETEPS), autarquia da
Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Ciência e
Tecnologia (SDECTI) do estado de São Paulo.
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O debate se inicia!

A 10ª turma de 2018.

Conheça algumas de
nossas eletivas.

Para aprimorar o conhecimento e a
produção de textos argumentativos,
a profª Marly de Português criou
uma proposta de debate para os
alunos.

Saiba um pouco mais sobre os
motivos da criação de uma turma
nova para a adaptação dos novos
alunos e também para matricular
mais alunos interessados.

Conheça duas eletivas que usam a
parceria
para
melhorar
o
conhecimento do projeto de vida de
alguns alunos. Parceria com Editora
e Museu de Imagem e Som.

Alunos - 9° Anos

Alunos - 6º Ano

Alunos - Toda Escola
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Esse Projeto é uma Iniciativa da Parceiros da Educação. Conheça mais sobre o Programa em nossas redes sociais:
@parceirosdaeducacao

/associacaoparceirosdaeducacao

Aula - Debate - Texto Argumentativo

O

Debate é uma discussão

entre duas ou mais pessoas, com
o objetivo de expor e esclarecer
opiniões ou ideias divergentes.
Teoricamente, os debates são
espaços para que grupos ou
indivíduos com pontos de vista
diferentes possam apresentar os
seus argumentos e esclarecer
dúvidas. Os debates são
bastante utilizados em diversos
contextos de uma vida em
sociedade, sendo o debate
político-eleitoral
um
dos
modelos mais usuais. Então,
para ajudar os alunos a
compreender
a
tipologia
argumentar

a Professora Marly de português
teve como ideia criar um mini
debate entre os alunos dos 9°
anos para que eles tivessem
mais facilidade na hora de criar
um texto argumentativo e saber
argumentar contra e favor. A
salas foram separadas em dois
grupos, cada um com seu líder,
um iria argumentar a favor e o
outro contra, no final os líderes
teriam que tirar uma conclusão
de tudo que foi dito por seu
grupo. Havia também um
moderador que iria avaliar o
debate, passar a palavra e no
final fazer

Profª Marly

O debate se inicia!

Imagem do Facebook
um relatório sobre todo o debate
e dizer qual dos grupos havia
sido o vencedor. Os temas
trabalhados foram o machismo,
homofobia, preconceito e o
feminismo. Onde os alunos
tiveram mais dificuldade foi em

ser a favor do machismo e
conseguir ter bons argumentos
para defende-lo já que não é
fácil defender algo que não acha
certo e não o prática. Agora eles
já sabem desenvolver o texto
com mais facilidade.

Alunos - 9º Anos
Entretenimento - Filmes e Livros

Conheça alguns livros e
filmes.
LIVRO - Conheça
Harry Potter, um
menino que soube
em seu aniversario de 11 (onze)
anos que é filho órfão de dois
bruxos e possui poderes
mágicos únicos. De filho
indesejado, passa a ser um
estudante de Hogwarts, uma
escola inglesa para bruxos. La
ele conhece vários amigos que
o ajudam a descobrir a verdade
sobre as mortes misteriosas de
seus pais. Harry Potter tem ao
todo 8 filmes baseados em seus
livros.

FILME
Três
estudantes
universitários
decidem sair para acampar no
tranquilo estado do Wisconsin,
nos Estados Unidos (EUA). Mas
os planos de terem alguns dias
de diversão e descanso são
interrompidos quando suas
vidas se cruzam com o temido
"Bye Bye Man", uma criatura
mistica e sobrenatural que
acaba perseguindo-os. Agora
eles vão ter que lutar para
sobreviver, contra este que é a
raiz de todos os atos maus do
homem.

Stop Motion
Stop Motion ou quadro-a-quadro é uma técnica de animação
muito usada com recursos de uma máquina fotográfica ou de um
computador. Utilizam-se modelos reais em diversos materiais,
sendo os mais comuns a madeira de árvore que tenha troncos e a
massa de modelar modelos. No cinema o material utilizado tem
de ser mais resistente e maleável visto que os modelos precisam
durar meses, pois os eventos de moda para cada um tem um
desgaste diferente. Nem toda animação em stop motion é
composta apenas por objetos, atores humanos também podem
ser utilizados. São necessários aproximadamente 24 quadros
para criar um segundo de animação. Dependendo do processo,
são tiradas até 600 fotos ou mais dos artistas. Os modelos são
movimentados e fotografados quadro a quadro. Esses quadros
são posteriormente montados em uma película cinematográfica,
criando a impressão de movimento. Nessa fase, podem ser
acrescentados efeitos sonoros, como fala ou música.

Curiosidade - Toda Escola

Livro -Toda Escola
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Eletivas - Plugado na Leitura e Tecnologia/ Cine na Escola

Cine na Escola.
conta

com

a

colaboração da editora Beco
dos Poetas do projeto Jovens
Escritores guiando-os pelo
prazer da leitura e as
maravilhas da tecnologia.
Até agora, eles aprenderam
muito sobre as técnicas de
escritas e também a usar a
criatividade para escrever
historias, poesias e incentivar
seus gostos pela leitura.
A entrevistada Jamile Pereira
disse que um dos seus projetos
de vida é ser escritora,

Jamile Pereira

Eletiva

O projeto de basquete do ano
passado se inicia novamente
mas com novidades. Dessa vez
teremos alunos dos 6° e 7° anos
que despertaram interesse no
basquete
e
que
são
interessados

com o esporte e bem estar,
tanto
meninas
quanto
meninos, também teremos
novos participantes dos 8° e 9°
anos em horários diferentes
das outras turmas, depois de
muitos
treinos
terão
campeonatos de

do cinema desde a atuação
muda ate as atuações com
som.
A
entrevistada
Monalliza
Queiroz Almeida disse que a
eletiva tem sido um bom
aprendizado pra quem se
interessa pela historia do
cinema e também pra quem
tem em mente entrar na
profissão artística.
Antigamente
os
atores
contratados não precisavam de
um padrão exato de beleza,
porem, ele precisava ter

talento, ou seja, ele apenas
precisava saber cantar, dançar
e atuar bem, isso sim era
considerado
"Atores
Talentosos".

Monalliza Queiroz

Google

eletiva

Google

A

A eletiva se trata da historia

então ela alega que poderia
dizer pessoalmente que esta se
divertindo muito e que sendo
bem
instrutivo
no
seu
aprendizado.
No final da eletiva eles farão
um livro que será publicado
pela editora.

Eletiva

basquete com parceria com
o Instituto Superação. A aluna
Thauany disse que o basquete
ajuda muito no bem estar dos
alunos, estão aprendendo
muito sobre esporte e estão
muito
ansiosos
para
o
campeonato

que acontecerá no dia 24 do
mês de Junho. Ela diz também
que entrou no basquete por
gostar do esporte e pois se
diverte jogando.

Alunos - Toda Escola
Espaço - Nova Turma

Evolução
Tecnológica.

Atividade em sala de aula

turma em 2018, desta forma
nos
próximos
anos
poderemos
atender
a
demanda de procura pela
escola.
Atividade de leitura

associacaoparceirosdaeducacao

A Evolução Tecnológica é algo
que sempre esteve presente na
vida do homem. Abrange desde
os
primórdios
até,
e
principalmente, os dias atuais.
Cada vez aumenta mais sua
relação com o homem, e cada
vez aumenta mais seu ritmo de
evolução.

Alunos - Toda Escola

Alunos - Toda Escola

Esse Projeto é uma Iniciativa da Parceiros da Educação. Conheça mais sobre o Programa em nossas redes sociais:
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Raul

realizássemos o ingresso de
apenas uma turma de 6 ano,
criando
novamente
um
desiquilíbrio ao final do ciclo
desses
alunos.Por
este
motivo foi preciso criar a 10ª

Raul

A escola vem gerenciando e
trabalhando nos últimos 3
anos a superação de alguns
desafios, entre eles a
equalização da quantidade
de
alunos
distribuídos
equitativamente entre os 4
anos do ciclo (Anos finais).
No ano de 2017 eram 9
turmas, porém somente uma
turma de 9 ano que eram
concluintes do ciclo, oque
poderia
gerar
uma
discrepância se
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A
escola
trabalha
constantemente na busca de
parcerias que enriqueçam a
rotina de trabalho, ampliando a
oportunidade de vivência dos
alunos em relação ao mundo e
a sociedade.
Neste sentido já mantemos
duas grandes parcerias com
atuação ampla na escola, A
Tozzini Freire e a ONG Brasil
2050, com várias ações
programadas e planejadas para
o ano letivo. Além destas a
escola busca outros parceiros
ocasionais que completam
ações já planejadas. Este ano
de 2018 estamos recebendo a
contribuição da

Editora Beco dos Poetas
participando de uma das
disciplinas Eletivas, com o
projeto Jovens Escritores, onde
o grupo de alunos participantes
poderão
conjuntamente
escrever e publicar um livro
com suas ideias, contos,
poemas
entre
outros
gêneros.
Outra
parceria
presente neste ano é a Eletiva
de cinema, com a participação
do MIS-Museu da imagem e do
Som, com o projeto CINE NA
ESCOLA, o tema abordado é a
história do cinema, com várias
atividades voltadas para a
produção de vídeo,

E.E Princesa Isabel

Parceria - Brasil 2050

Doação de material BR 2050
e como produto final
teremos um curta que os
alunos deverão produzir em
grupos menores. Essas
parcerias
são
muito
importantes para os alunos

que ganham muito com a
presença
de
pessoas
diferentes na rotina, e
aprendem com a troca de
experiências com essas
pessoas.
Alunos - Toda Escola

Pergunstas - Interagindo com os 9°Anos da Princesa Isabel

Qual seu projeto de vida? E
por que pretende seguir isso?

em meu futuro.
Nome: Jamile Pereira
Série: 9°Ano A

Se formar em arquitetura e
desing de interior, pretendo
seguir por adorar desenhar e
criar novos espaços interiores.
Nome: Ana Kurimoto
Série: 9º Ano B
O que te fez querer cursar o
ETEC?

Eu quero cursar ETEC porque
quero sair da escola técnica e
ir para uma boa faculdade e
ter uma boa profissão

Qual curso gostaria de
fazer? E por que?

Tecnologia, pois gosto de
mexer com computadores,
internet, vídeo game, a
tecnologia em si.
Nome: Kauã Almeida
Ano: 9° Ano A
O que te deixa nervoso
sobre a prova?

Entrevista com alunos dos 9° Anos que gostariam de cursar no
ETEC e o que eles pensam sobre isso.
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Nome: Maria Fernanda
Ano: 9° Ano B

Nome: Guilherme
Ano: 9° Ano A

Além do ETEC tem mais
alguma escola técnica em
mente?

Você está se empenhando
nos estudos?

Sim, pois estou no clube do
ETEC e estou estudando
muito em casa para passar na
prova e conseguir um bom
curso. Imprimi as provas de
semestres passados e estou a
refazendo, depois checarei o
gabarito

EXPEDIENTE Equipe gestoras: Luciana Sousa, Raul Villas Boas, Rogério de Capitani e Prof
Marly Dias
COLABORADORES Ana Kurimoto, Raissa Maynah, Thauany Desor.

e verei quantas acertei.

Algo que eu não saiba ou algo
que eu não tenha estudo ou
não me lembre.

Sim, a FATEC e a GV
Nome: Lucas Ribeiro
Série: 9°Ano B

Google

Entrevistas sobre o
ETEC.

Logo ETEC
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