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Volta às Aulas com Gincana Solidária

ETIM
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No mês de fevereiro dando início ao ano letivo, a solidariedade, a interação e a 
diversão tomaram conta da Gincana Solidária. Organizada pelo corpo docente 
da unidade escolar com objetivo de recepcionar os novos alunos e arrecadar 
alimentos, que foram doados à Humanitária, agasalhos e brinquedos para 

outras instituições sociais de nossa 
cidade. 

O evento também despertou nos alunos 
o exercício da cidadania e conscientização, 
pois as brincadeiras realizadas não 
contaram com fontes de água, devido à 
crise hídrica. 

O novo sistema de educação adotado pelo estado de São Paulo - ETIM – Ensino 
Técnico Integrado ao Médio – já começou a funcionar na ETEC de Vargem Grande 
do Sul. Esse método educacional tem como principal objetivo desenvolver o 
trabalho em equipe, por isso é multidisciplinar, forma seus alunos e prepara-os 
para o mercado de trabalho. O aluno estuda nos períodos da manhã e da tarde e 
ao concluir o curso, já sai diplomado técnico no curso oferecido pela instituição. 
Esta é uma grande inovação no sistema público de ensino.

O Técnico em Informática para Internet Integrado ao Ensino Médio desenvolve 
e realiza manutenções em websites, portais na internet e intranet. Utiliza 
ferramentas de desenvolvimento de projetos para construir soluções que auxiliam 
o processo de criação de interfaces e aplicativos empregados no comércio e 
marketing eletrônicos.

Percebe-se que existe uma demanda significativa das empresas por profissionais 
devidamente qualificados e preparados para o mercado de trabalho, porém, as 
instituições de formação profissional não têm suprido essa necessidade. 

Portanto, a elaboração de um curso que atenda e prioriza uma formação com 
qualidade que venha ao encontro de todos aqueles que buscam um diferencial 
capaz de assegurar competências, habilidades e bases profissionais, atributos tão 
importantes para esse perfil de mercado está na Etec. 



Os ovos e as lembrancinhas foram confeccionados 
pelos alunos dos cursos Técnicos e Ensino Médio. Como 
todos os projetos da escola ETEC, este não poderia ser 
diferente, visou a inserção do aluno na sociedade e o 
exercício da cidadania, preocupando-se com as questões 
relacionadas aos valores sociais.

Foram várias pessoas envolvidas no processo de 
arrecadação de fundos, matéria-prima, fabricação e 
distribuição dos ovos e das lembrancinhas nas instituições: 
Humanitária e CPDEX. A experiência adquirida pelos 
alunos ficará eternizada em suas lembranças.

Sendo a escola o espaço aglutinador da juventude, é 
ela em si o espaço central e privilegiado para a formação 
de lideranças e promoção de cultura cívica. Emerge daí a 
importância do processo de formação e consolidação dos 
grêmios estudantis. A experiência democrática inerente ao 
processo de formação e consolidação dos grêmios é também 
um importante processo pedagógico. Afinal, os alunos 
vivenciam no período de eleição a construção de uma chapa, 

constroem coletivamente planos de governo, pautados nos anseios deles próprios e dos demais estudantes; participam do pleito 
eleitoral e, posteriormente, gerenciam o grêmio. Ou, caso não sejam os vencedores ou sejam alunos que não participaram 
da disputa eleitoral, colaboram com os eleitos, cobrando-os ou construindo com eles a gestão estudantil. A participação no 
grêmio estudantil é um intenso processo pedagógico de negociação, questionamento e empreendedorismo, elementos centrais 
no amadurecimento individual e profissional dos estudantes, queiram eles optar pela carreira pública ou não.

A posse do Grêmio Estudantil de nossa escola ocorreu no dia 10 de abril . A chapa vencedora  A Liga é composta pelos alunos: 
Leonardo Henrique da Silva, Leonardo Buzatto de Paula, Matheus Henrique da Silva, Michele Procópio Machado, Eduardo Saragon 
Ferreira, Adriele Sthefany Setúbal, César Augusto de Sordi de Souza, Vinícios Gabriel da Costa, João Victor Gracomussi da Costa, 
Renan de Mello Buzatto, Leonardo Marusso, Vinicius Ricardo Zoqueti e Wealey Montessi Ventura.

Como todo cidadão, é necessário conhecer seus direitos e exigir que sejam repeitados , mas também cumprir seus deveres e 
suas responsabilidades sociais. Parabéns Grêmio Estudantil  2015, A Liga.

Páscoa Solidária
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Grêmio Estudantil
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ETEC participa da Olimpíada Internacional de Matemática
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Exame: 14/06/15 (domingo), às 13h30min

www.vestibulinhoetec.com.br

A Olimpíada Internacional de Matemática (IMO) é uma olimpíada de matemática que ocorre 
anualmente e é destinada a alunos do ensino médio. Ela foi sediada pela primeira vez em 
1959 na Romênia e foi realizada anualmente desde então, com exceção de 1980. Atualmente 
aproximadamente 90 países mandam seus times compostos de até seis competidores. Os 
participantes têm que ter menos de 20 anos e não podem estar cursando 
qualquer universidade.

O Brasil iniciou sua participação na IMO em 1979 e desde então 
vem obtendo resultados cada vez mais expressivos, o que fez com que 
ele fosse chamado para participar da Romanian Master in Mathmatics, 
em 2010, onde só os vinte melhores países da competição anterior 
participam. Até o ano de 2011, o Brasil acumulava 8 medalhas de ouro, 
26 de prata, 62 de bronze e 25 menções honrosas.

O método de seleção para a IMO varia de país para país. No Brasil a 
seleção para a IMO é feita a partir da Olimpíada Brasileira de Matemática.

No dia 10 de abril os alunos do Ensino Médio da ETEC participaram da 
Olimpíada Internacional de Matemática (IMO) realizando a prova, a qual 
a banca escolar selecionou a melhor de cada série e enviou para uma 
nova correção pela banca nacional.Agora é só esperar e torcer por bons 
resultados. Boa sorte família ETEC.  

Etec em Foco

Diretor: Mauro Celso Monteiro  ●  Matérias adriana Casagrande, Carolina rodrigues e 2º ano do ensino Médio ●  revisão: ana luCia Braido assalin dontale ●  DiagraMação: giovani MarCondes
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o eteC eM FoCo é uM Jornal Que reÚne as PrinCiPais novidades soBre a esCola téCniCa de vargeM grande do sul. PoréM, seu PÚBliCo alvo vai aléM dos alunos, teM CoMo 
oBJetivo inForMar À PoPulaÇÃo vargengrandense e a todos os interessados soBre tudo o Que aConteCe dentro da esCola.


