Mais uma vez Etecs e Fatecs dão boas vindas aos
novos alunos com trote solidário
Novos alunos estão chegando nas Escolas Técnicas (Etecs) e Faculdades de
Tecnologia (Fatecs) estaduais neste primeiro semestre de 2017. Para esses
estudantes se sentirem “em casa”, as unidades preparam recepções
acolhedoras. Nada de trote violento ou brincadeiras constrangedoras. Como
de costume, as Etecs e Fatecs investem nos trotes solidários, que, além de
descontrair os calouros, ajudam as comunidades locais.
Uma das principais ações é a arrecadação de alimentos não-perecíveis e
itens de higiene e limpeza para entidades que apoiam idosos, crianças e
outras pessoas em condições de vulnerabilidade.
Algumas unidades já começaram a brincadeira no ato da matrícula. Na Fatec
Presidente Prudente, por exemplo, os “bichos” foram recebidos com tapete
vermelho e palavras de incentivo. Por todo o Estado estão previstas
gincanas, mostras artísticas e esportivas, visitas a instituições e palestras
sobre assuntos pertinentes ao ambiente educacional e tecnológico, além de
tours pelas estruturas das escolas e faculdades.
Conheça algumas das atividades que constam do calendário nos meses de
fevereiro e março. As unidades aparecem em ordem alfabética do município.
Município

Unidade

Período

Barra Bonita

Etec Comendador
João Rays

Durante o mês
de fevereiro

Ação
Nos intervalos das
aulas dos novos
alunos estão previstos
shows com grupos de
danças, paródias,
dublagens,
apresentações
musicais e de vídeos,
entre outras
atividades.
Arrecadação de
alimentos nãoperecíveis para
hospital de Jaú

Durante as
duas primeiras
semanas de
aula
De 13 a 17 de
fevereiro

Bauru

Fatec Bauru

Cafelândia

Etec Profª Helcy
Moreira Martins
Aguiar

Campinas

Etec Bento Quirino

Até 17 de
fevereiro

Etec de Esportes

Até 4 de março

Etec Prof. Aprígio
Gonzaga

Dia 9 de março

Etec Prof. Horácio
Augusto da Silveira

Capital

A confirmar

Etec Professor
Camargo Aranha

Dia 8 de
fevereiro

Etec Uirapuru

Durante o mês
de março

Arrecadação de leite
longa vida e óleo para
instituições
filantrópicas
Arrecadação de
produtos de higiene
pessoal e limpeza
para o Asilo São
Vicente de Paula
Arrecadação de
alimentos e produtos
de limpeza para
instituto de
acolhimento a
dependentes químicos
Acolhimento dos
novos estudantes por
meio de ações
esportivas, recreativas
e sociais
Arrecadação de
alimentos para duas
instituições
filantrópicas
Recepção dos alunos
com palestras e tour
pela escola. Na
Extensão E.E.
Professora Carmosina
Monteiro Vianna,
calouros do curso
técnico de
Administração serão
divididos em equipes
para planejar e
realizar melhorias em
praças no entorno da
escola.
Unidade promove o
Integra bixos, uma
gincana beneficente
com recepção dos
calouros no auditório
Atividade em que os
novos alunos recebem
a missão de realizar a
arrecadação de
produtos de limpeza e

Etec Zona Leste

Fevereiro

Fatec Ipiranga

Até 10 de
fevereiro

Dracena

Etec Profª
Carmelina Barbosa

Até 17 de
fevereiro

Iguape

Etec Engenheiro
Agrônomo Narciso
de Medeiros

Dia 20 de
fevereiro

Itapira

Fatec Itapira

Até março

Itatiba

Etec Rosa Perrone
Scavone

Dia 1º de
fevereiro

Itu

Etec Martinho de
Ciero

Dia 13 de
fevereiro

higiene pessoal para
serem entregues em
um evento com
apresentações lúdicas
para instituições
convidadas
Competições
interclasses,
apresentações
musicais e teatrais, e
grupos de danças que
representam as
culturas de vários
países, com o objetivo
de integrar as turmas
Recepção solidária
dos novos alunos com
palestra, café de
confraternização,
plantio de árvores e
piquenique com outros
os estudantes da
faculdade
Coleta de alimentos
não-perecíveis e itens
de higiene para asilo.
Ação será finalizada
com o tradicional
plantio de árvore
Brincadeira de caça
ao tesouro com os
estudantes
Coleta de leite,
achocolatado e açúcar
para doação a
entidade beneficente
Arrecadação de
produtos de higiene
pessoal e limpeza
para a ONG Casa
Assistencial Missão
Belém
Arrecadação de um
quilo de alimento ou
um litro de leite para
instituições
beneficentes

Jales

Fatec Jales

Dia 6 de
fevereiro

Leme
Lins

Etec Deputado
Salim Sedeh
Etec de Lins

De 13 a 24 de
fevereiro
Até 10 de
fevereiro

Mauá

Etec de Mauá

De 13 a 24 de
fevereiro

Fatec de Mauá

Dia 22 de
fevereiro

Mogi Mirim

Etec Pedro
Ferreira Alves

Dia 6 de
fevereiro

Ourinhos

Classe
Descentralizada da
Etec Jacinto
Ferreira de Sá, na
E.E Virgínia
Ramalho
Etec João Jorge
Geraissate

A definir

Penápolis

Dia 6 de
fevereiro

Peruíbe

Etec de Peruíbe

Dia 10 de
fevereiro

Presidente
Prudente

Fatec Presidente
Prudente

Durante o mês
de fevereiro

Ribeirão
Preto

Fatec Ribeirão
Preto

Até 6 de março

Arrecadação de leite
para instituição
beneficente da cidade
Gincana interclasses e
projeto caça-talentos
Arrecadação de
toalhas de banho
brancas para doação
à Santa Casa de Lins
Arrecadação de itens
de limpeza e higiene
pessoal para o Lar
Santa Terezinha.
Alunos veteranos
organizam
confraternização na
instituição
Doação de sangue
para o Banco de
Sangue Paulista
Integração e
interação com os
alunos calouros
Arrecadação de
produtos para o asilo
Lar Santa Tereza
Journet

Coleta de material de
higiene pessoal
Arrecadação de
alimentos para
crianças com
restrições alimentares
por doenças como
colesterol elevado,
hipertensão, diabetes
e obesidade infantil
Coleta de alimentos
não-perecíveis,
organização de
palestras e tour pela
unidade, que
estendeu tapete
vermelho para receber
os novos alunos
Arrecadação de
produtos de higiene

Santa Cruz
das
Palmeiras

Etec João Elias
Margutti

Dia 10 de
fevereiro

Santa Cruz
do Rio Pardo

Etec Orlando
Quagliato

Durante o mês
de fevereiro

São Carlos

Fatec São Carlos

São José
dos Campos

Fatec São José
dos Campos

Até 13 de
fevereiro
Dia 6 de
fevereiro

Tatuí

Vargem
Grande do
Sul

Etec Sales Gomes

Dia 6 de
fevereiro

Fatec Tatuí

Até 10 de
fevereiro

Etec de Vargem
Grande do Sul

No mês de
fevereiro

pessoal por meio de
uma gincana
Arrecadação de itens
de higiene pessoal
para a Casa de
Convivência Dom
Bosco
Coleta de alimentos e
itens de limpeza para
hospital da cidade
Campanha de doação
de sangue
Arrecadação de
guloseimas e material
escolar para o Grupo
de Apoio a Crianças
com Câncer
Doação de leite e
açúcar para a
Instituição de caridade
Irmãos de Rua de
Tatuí
Coleta de alimentos e
visita dos calouros de
Produção Fonográfica
a uma instituição
filantrópica
Gincana e
arrecadação de
alimentos que são
doados para asilo

Sobre o Centro Paula Souza – Autarquia do Governo do Estado de São Paulo vinculada à
Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Ciência, Tecnologia e Inovação, o Centro Paula
Souza administra as Faculdades de Tecnologia (Fatecs) e as Escolas Técnicas (Etecs)
estaduais, além das classes descentralizadas – unidades que funcionam com um ou mais
cursos técnicos, sob a supervisão de uma Etec –, em mais de 300 municípios paulistas. Nas
Etecs, o número de matriculados nos Ensinos Médio, Técnico integrado ao Médio e no Ensino
Técnico, para os setores Industrial, Agropecuário e de Serviços, ultrapassa 208 mil
estudantes. As Fatecs atendem cerca de 80 mil alunos nos cursos de graduação tecnológica.

Assessoria de Comunicação do Centro Paula Souza
Tels: (11) 3324-3355 / 3324-3362 / 3324-3363
imprensa@cps.sp.gov.br – www.cps.sp.gov.br

