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De olho no futuro

Q

uadro negro já é coisa do passado. Cada vez mais,
as escolas se apropriam das novas tecnologias para tornar
o aprendizado mais atraente e eficaz. Na Etec de Diadema, por exemplo, as aulas de informática contam com uma webcam
para ajudar os estudantes a acompanharem a aula. Como só um
computador é desmontado para que o professor ensine
detalhes da instalação e manutenção das máquinas,
isso dificulta o acesso visual da turma. Com a
minicâmera, as imagens são transmitidas em um
telão, em tempo real, enquanto o professor explica
os processos para a classe simultaneamente. Além
disso, as aulas são gravadas e ficam à disposição
dos alunos que quiserem esclarecer alguma dúvida.
Outra Etec que decidiu inovar foi a Professor
Alcídio de Souza Prado (Orlândia), que disponibiliza
podcasts (arquivos de áudio online) de todas as palestras e eventos
realizados no salão da escola. Para ouvir, basta acessar:
http://etecalcidio.mypodcast.com/index.html.
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Alunos da Etec Pedro Ferreira Alves
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a manutenção de computadores da Escola Estadual
pulação quanto à importância
Antonieta Borges.
da doação de sangue. No mês de
Na cidade de Garça, a Etec
outubro, a turma realizou uma
Monsenhor Antônio Magliano
campanha para coleta na escola,
realizou uma parceria com a Secreem parceria com o Hemocentro
taria Municipal do Meio Ambiente
da Unicamp. Em Cachoeira Paulispara reflorestar a cidade. Foram
ta, alunos e professores do curso
arrecadados fundos para comprar
técnico em Enfermagem ministramudas de árvores adequadas à
ram palestras durante o 1o Semináregião, após um levantamento do
rio sobre Tuberculose, DST/Aids
ecossistema original. O plantio das
e Busca Sintomática Respiratória,
primeiras 500 árvores foi realizado
realizado em parceria com a Peniem setembro, por alunos da Etec.
tenciária 1 de Potim, SP.
Meio ambiente também esteve
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Alunos de Garça
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aphael Gradinar Coelho, 17, concluinte do 3o ano do Ensino Médio
da Etec Jorge Street (São Caetano do Sul), representou o Brasil, em
janeiro, nos Estados Unidos. Ele foi selecionado entre mais de três
mil estudantes para participar do programa de intercâmbio cultural Jovens
Embaixadores 2009. Durante duas semanas, Raphael e outros 34 jovens
tiveram a oportunidade de aprender e trocar
Arquivo Embaixada dos EUA
conhecimentos com estudantes de outros
países. Assistiram aulas em escolas públicas
norte-americanas e deram palestras sobre
o Brasil. Eles também conheceram a capital
do país, Washington, e diversos Estados.
Para participar do programa, promovido
pela Embaixada dos Estados Unidos no Brasil,
o estudante precisa atender a alguns pré-requisitos: ter perfil de liderança, atitude positiva,
de consciência cidadã em suas comunidades,
excelência acadêmica e conhecimento da língua
Raphael visitou os Estados
inglesa e estar engajado em projeto de responsaUnidos por duas semanas
bilidade social. A seleção também inclui prova
escrita em inglês, entrevista pessoal e análise socioeconômica.

evar música de qualidade
para todos é um dos objetivos da Orquestra Filarmônica (Offep) da Etec Fernando
Prestes, de Sorocaba. Formada
por 29 músicos, entre alunos,
ex-alunos e amigos, a orquestra

Arquivo Etec Fernando Prestes

P

rojetos de oito Etecs são finalistas
da 7a Feira Brasileira de Ciências e
Engenharia, Criatividade e Inovação
(Febrace), que acontece de 17 a 19 de março,
na Escola Politécnica da Universidade de
São Paulo (USP). Vão participar da mostra
dezesseis trabalhos desenvolvidos por alunos
das seguintes Etecs: Polivalente (Americana),
Cônego José Bento
(Jacareí), Trajano
Camargo (Limeira),
Sylvio de Mattos Carvalho (Matão), Jorge Street
(São Caetano do Sul),

última pesquisa da Assessoria de
Avaliação Institucional do Centro Paula Souza, divulgada em novembro de
2008, mostra que os alunos de Etecs estão se dando bem no mercado de trabalho. Segundo o estudo – realizado em 2007 com formandos de
2006 – 77,3% dos técnicos formados nas
Etecs estão trabalhando.
Ao todo, foram pesquisados cerca de
7 mil ex-alunos que concluíram o curso
em 2006. A pesquisa também apontou que
85,6% dos técnicos têm vínculo formal de
trabalho e ganham, em média, 2,2 salários mínimos mensais.

estreou dia 29 de novembro de 2008
nas dependências da escola.
Até agora, o grupo realizou
três concertos, um deles em uma
praça da cidade. Para o aluno
Marcos Vinícius Vicente, 16, que
toca violino, a recepção do público
à orquestra foi marcante: “Várias pessoas
vieram agradecer pela
emoção que sentiram”. Segundo ele,
a música erudita nem
sempre atrai os mais
jovens, mas a Offep
conta com um repertório que inclui
clássicos como
Orquestra populariza
música erudita

Getulio Vargas, Guaracy Silveira e
Martin Luther King (São Paulo).
Organizada pelo Laboratório de Sistemas
Integráveis da Politécnica, a Febrace é voltada aos estudantes dos ensinos Fundamental (8a série), Médio e Técnico, que concorrem
nas áreas de Ciências e Engenharia.
Nesta edição, serão apresentados
282 trabalhos vindos de escolas dos
26 Estados brasileiros e do Distrito Federal.
Os projetos foram selecionados entre
cerca de mil inscritos.

“Imagine”, “And I Love Her” e
“Yesterday”, dos Beatles, capaz
de conquistar a todos. “Tocamos
até Pink Floyd”, conta Marcos.
Na opinião dele, o que algumas
vezes impede as pessoas de terem
acesso à música erudita é a falta de
informação: “Quando a divulgação
é boa, as pessoas vão assistir”.
A Offep, regida por Leonardo
Anunciação, musicista do Conservatório de Tatuí e da Orquestra Filarmônica Jovem, conta com os seguintes instrumentos em sua formação:
clarineta, flauta, trompete, piano,
oboé, contrabaixo e clarinete.
Mais informações pelo e-mail
offep@hotmail.com. Você também
pode assistir à orquestra pelo
link http://br.youtube.com/
watch?v=1unEZ1YTWKg
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Orquestra de alunos
conquista público

PARA SABER MAIS: www.embaixadaamericana.org.br
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e 8 a 12 de dezembro de 2008, a Etec
de Artes, que fica no Parque da Juventude, em São Paulo, realizou a
1a Mostra de Música e Dança. Durante o
evento, a escola abriu as portas para a comunidade assistir, gratuitamente, uma série de
apresentações, palestras e oficinas.
Esse foi o primeiro evento da unidade, implantada no ano passado. A Etec oferece cursos técnicos em Dança e Música.
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Construção civil

Arquivo Etec Adolpho Berezin

R

esponsabilidade social
também se aprende na sala
de aula. Em 2008, alunos
colocaram em prática a lição por
meio do voluntariado. Para ajudar
as vítimas das enchentes em Santa
Catarina, por exemplo, a Etec de
Diadema arrecadou cerca de uma
tonelada de doações. Além disso,

Embaixador
por um dia
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No encontro, alunos tiveram a chance de conhecer
possíveis empregadores

lunos do curso técnico em Edificações, da Etec
Adolpho Berezin (Mongaguá), tiveram a oportunidade de desenvolver competência e habilidades
durante encontro com especialistas da área. De 26 de novembro a 2 de dezembro de 2008, a Etec realizou o 4o Encontro de Profissionais da Construção Civil. Foram discutidos
temas como segurança no trabalho, sindicatos, revestimentos cerâmicos e materiais alternativos.
O evento terminou com uma visita à 7a Bienal Internacional de Arquitetura, em São Paulo.
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