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Projeto da Trajano
Camargo de Limeira,
foi destaque ambiental
na Febrace

os últimos anos, alunos das Etecs vêm se destacando na Feira Brasileira
de Ciências e Engenharia (Febrace). Na edição de 2009, que aconteceu de
17 a 19 de março, em São Paulo, a história se repetiu: dos dezesseis projetos
de oito Etecs selecionados para exposição, seis foram premiados.
O projeto “Água em Americana: a escassez em 2016”, da Etec Polivalente de
Americana (Americana), como vencedor do 1º lugar na categoria Ciências Sociais
Aplicadas recebeu o prêmio da American Meteorological Society. Na categoria
Votação Popular duas Etecs ficaram nas primeiras colocações, a Jorge Street (São
Caetano do Sul), em primeiro, com o projeto “Direção Segura”, seguida da Martin
Luther King, (São Paulo), que ganhou 2º lugar com “Ler sem L.E.R” Além disso, o
projeto “Eisen Stahl” da Etec Trajano Camargo (Limeira) recebeu o prêmio de
destaque na área ambiental, concedido pela Empresa Brasileira de Pesquisa
Agropecuária (Embrapa). A Bayer premiou esse mesmo trabalho junto com outro
projeto da unidade, “Extração de celulose de fontes alternativas para extração de
nitrocelulose”, e também o da Etec Getúlio Vargas (São Paulo), “A aplicação de
lodo residual de estações de tratamento de água em blocos cerâmicos: uma
solução ecológica”. Nesta edição, a Febrace recebeu 282 projetos, vindos de
escolas dos 26 Estados brasileiros e do Distrito Federal, selecionados entre cerca
de mil inscritos. A feira é organizada pelo Laboratório de Sistemas Integráveis da
Escola Politécnica da Universidade de São Paulo (USP) e reúne estudantes dos
Ensinos Fundamental (8ª série), Médio e Técnico. Ano que vem tem mais. Aguarde!
PARA SABER MAIS: www.lsi.usp.br/febrace

no Vestibular

C

onquistar uma vaga nas universidades públicas não é fácil. Imagine passar em
dois vestibulares e ainda ser o primeiro da lista dos aprovados. A ex-aluna
da Etec São Paulo (Etesp), Francine Grotto Arida, 18, conseguiu essa façanha. Foi a
primeira colocada no vestibular da Poli/USP e também
no da Engenharia da Unicamp. O resultado veio depois
de muito estudo. Francine fez o Ensino Médio em uma
escola técnica federal ao mesmo tempo em que cursava
o técnico em Gestão Ambiental (curso que teve a
nomenclatura alterada para Meio Ambiente) na Etesp.
Depois, durante um ano, ainda encarou o cursinho. “O
técnico me ajudou a decidir o que eu queria fazer e foi
importante também no vestibular”, diz Francine, que
optou por Engenharia Ambiental na Poli.Outro
destaque é o egresso da Etec Camargo Aranha (São
Paulo), Rodrigo Abdalla. Ele passou em Engenharia
Civil nos vestibulares da USP, Unesp e Unicamp.
Cerca de 400 alunos de Etecs em todo Estado
conquistaram vagas em instituições públicas. Muitos
deles escolheram a carreira de tecnólogo nas Fatecs,
como Fernanda Jardim que passou em 1o lugar no
curso de Processamento de Dados da Fatec de
Taquaritinga.
Veja a lista completa no link
http://www.centropaulasouza.sp.gov.br/
Na prova da Fuvest, Francine fez 939,6
pontos de um total de mil possíveis
Principal/2009/fev_20.html

Do Brasil
a Cuba

Alunos da Polivalente de Americana alertam para o risco
de escassez de água no município

O projeto “Direção Segura”, desenvolvido por
alunos da Etec Jorge Street, de São Caetano,
conquistou o público

Acesso à educação

O

ensino ministrado nas Etecs e Fatecs está entre os mais democráticos do país. É o que revela um
estudo realizado pela Fundação de Apoio à Tecnologia (FAT), responsável pela organização e
realização do Vestibular (Fatecs) e Vestibulinho (Etecs). Nas Etecs, 77% dos mais de 53 mil aprovados no
Vestibulinho para o 1º semestre de 2009 fizeram o Ensino Fundamental em escolas da rede pública. O índice é maior nas
Etecs do setor agropecuário: 89%. A faixa etária da maioria dos alunos é de até 17 anos (52%) e entre 18 e 23 anos (27%).
Entre os fatores que contribuíram para esse cenário estão o Plano de Expansão de Etecs e Fatecs do governo estadual e a
implantação do Sistema de Pontuação Acrescida, que concede bônus de 3% a estudantes afrodescendentes e de 10% a
oriundos da rede pública. Caso o estudante esteja nas duas situações, recebe 13% de bônus.
Para saber mais: www.centropaulasouza.sp.gov.br/Principal/2009/mar_20.html
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Arquivo Etec Diadema

ulia Paula da Silva, 19,
aluna egressa da Etec
Diadema, conseguiu
uma bolsa para estudar
na Escola Latino
Americana de Medicina
(ELAM), em Cuba. Ela
embarcou para Havana em
fevereiro, onde deve
permanecer por seis anos até
completar os estudos.
As bolsas da ELAM são
oferecidas pelo governo cubano
a estudantes oriundos de
famílias de baixa renda e do
ensino público. Os candidatos
também passam por provas e
Julia ao lado do diretor de
entrevistas pessoais.
serviço, Luiz Antonio de Almeida

Para
jovens

V

ocê já ouviu falar do
Portal da Juventude? É
o primeiro site oficial do
governo estadual com linguagem
e identidade visual desenvolvidas
especialmente para os jovens. O
portal, criado pela Coordenadoria
da Juventude, oferece informação
sobre emprego, estudo, saúde,
diversão e outros temas. Você
também fica sabendo das
políticas públicas para a
juventude que estão em
andamento. Participe. Acesse
www.juventude.sp.gov.br e
deixe seu comentário.

U

Matemática

ma maratona de números e problemas matemáticos para testar
a inteligência e a disciplina mental dos atletas. Esse é o desafio da
Olimpíada Brasileira de Matemática das Escolas Públicas (Obmep)
que premiou 58 alunos de 23 Etecs.
Três estudantes receberam medalhas de ouro: Everton de Oliveira, da
Basilides de Godoy; Rodrigo Lima, da Martin Luther King (ambas Etecs de
São Paulo); e Victor Presser, da Etec Conselheiro Antonio Prado
(Campinas). Outros 20 jovens ganharam prata e 35, bronze. Ao todo, foram
distribuídas 300 medalhas de ouro; 900 de prata; 1.800 de bronze. Todos os
estudantes contemplados com medalhas ganharam bolsas de Iniciação
Científica Júnior do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e
Tecnológico (CNPq). Além disso, sete professores de Etecs ganharam
estágios no Instituto Nacional de Matemática Pura e Aplicada (Impa).
Confira todas as Etecs que tiveram alunos e professores premiados no link
www.centropaulasouza.sp.gov.br/Principal/2009/fev_27a.html

Saúde em alerta

Arquivo Etec Palmital

P

revenir é o melhor remédio,
dizem os especialistas.
Pensando nisso, alunos do curso
técnico em Enfermagem da Etec Prof.
Mário Verza (Palmital), coordenados pelo
professor Claudinei Santos, realizaram,
em março, um trabalho de prevenção e
orientação à saúde direcionado aos
usuários do Posto de Saúde Central do
município. Por meio de cartazes e
conversas, eles explicaram a importância
da higiene do corpo e com os alimentos
para evitar o surgimento de doenças
infecto-contagiosas e parasitárias.

Alunos aprendem a profissão
ajudando a comunidade

Diversão

cultural
M

esmo sem dinheiro ou com pouca
grana dá para aproveitar as opções
de lazer e cultura que a cidade de
São Paulo oferece gratuitamente ou a preços
populares. Acesse o www.catracalivre.com.br
e confira as dicas de exposições, dança, teatro e cinema, cursos e
emprego. Uma das propostas do site, que conta com a
coordenação pedagógica do jornalista Gilberto Dimenstein, é
transformar a cidade em uma experiência de aprendizagem
democrática, em que todos tenham acesso às atividades culturais.

Divulgação

