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P

elo quinto ano consecutivo, alunos de Etecs se deram muito bem
na prova do Exame Nacional do
Ensino Médio (Enem), realizada em 2009.
Entre as 50 escolas públicas estaduais
do Brasil com melhor pontuação, 34 são
Etecs. No Estado de São Paulo, as Etecs
também se destacaram mais uma vez: das
50 melhores escolas públicas paulistas, 41
são Etecs. E das 50 escolas estaduais mais
bem classificadas, 44 são Etecs. Na capital paulista, das 10 escolas públicas com
melhor pontuação, 9 são Etecs. Os dados

foram divulgados pelo Instituto Nacional
de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep) em julho.
O levantamento apontou ainda que a
Etec de São Paulo (Etesp) é a melhor escola estadual paulista. No ranking nacional
é a 2ª entre as estaduais e na cidade de São
Paulo está em 17º lugar entre públicas e
privadas, à frente de colégios particulares
tradicionais. Bacana, não é? Ainda tem
mais: em 11 municípios as Etecs conseguiram emplacar o primeiro lugar entre escolas públicas e particulares.

A

lém do Enem, os alunos das
Etecs também se destacaram em outras avaliações
públicas. Pela primeira vez, eles
participaram da prova do Sistema
de Avaliação do Rendimento Escolar do Estado de São Paulo (Saresp),
que avalia estudantes da educação
básica da rede estadual. Cerca de
seis mil alunos de 84 Etecs realizaram o exame em novembro de 2009.
O resultado, divulgado em junho,

mostrou que os alunos do 3º ano
do Ensino Médio obtiveram média 329,2 em língua portuguesa
e 340,7 em matemática – pontuação
acima das demais escolas da rede
estadual (274,6 em língua portuguesa e 269,4 em matemática). O Saresp
– realizado desde 1996, pela Secretaria da Educação do Estado de São
Paulo (SEE/SP) – tem a finalidade
de fornecer informações consistentes, periódicas e comparáveis sobre

a situação da escolaridade básica
na rede pública de ensino paulista.
O objetivo é orientar os gestores do
ensino no monitoramento das políticas voltadas para a melhoria da
qualidade educacional.
Para saber mais:
http://saresp.fde.sp.gov.br

Primeiro lugar entre escolas públicas e privadas nos respectivos
municípios do Estado de São Paulo
Município

Escolas

Batatais

Etec Antônio de Pádua Cardoso

Cabrália Paulista

Etec Astor de Mattos Carvalho

Cachoeira Paulista

Etec Prof. Marcos Uchôas dos S. Penchel

Cafelândia

Etec Profa. Helcy Moreira Martins Aguiar

Cândido Mota

Etec Prof. Luiz Pires Barbosa

Hortolândia

Etec de Hortolândia

Mogi Mirim

Etec Pedro Ferreira Alves

Mongaguá

Etec Adopho Berezin

Osvaldo Cruz

Etec Amin Jundi

Quatá

Etec Dr. Luiz César Couto

Taquarivaí

Etec Dr. Dário Pacheco Pedroso

Para saber mais: www.centropaulasouza.sp.gov.br/etec/enem

Inovação
O

projeto Integratec, desenvolvido pelos professores Viviana Zanella e
Maurício Faccini, da Etec Antônio de
Pádua Cardoso (Batatais), venceu o Prêmio
Microsoft Educadores Inovadores 2010 na categoria escolas técnicas. A competição reconhece os melhores projetos educacionais que
utilizam tecnologia. A partir do Integratec, os
alunos utilizam linguagem de programação
para criar blogs onde postam notícias
da área de TI e partilham conhecimen-

tos com colegas. “Foi a primeira vez que
participamos da competição. Considero
o resultado excelente”, comemora Viviana.
O ambiente virtual também estimula atividades interativas de ex-alunos e familiares, além
da criação de jogos entre turmas. Os professores
vencedores receberam notebooks. Já as escolas ganharam impressoras multifuncionais.

Arquivo Etec Vila Formosa

A

Takashi e Junko ao lado do diretor da Etec,
Marcelo Brotti
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V

ocê já ouviu falar
do tchoukball? Esse
esporte de equipe
combina elementos do
voleibol, handebol e da
pelota basca. Parece complicado, mas alunos da
Etec Alberto Santos Dumont (Guarujá) já estão
craques nessa modalidade. A unidade foi sede, em maio,
do 1º Encontro de Tchoukball.
O esporte está sendo ministrado
desde fevereiro a 280 estudantes
do Ensino Médio da escola. Pela
regra principal do jogo, nenhum
dos jogadores pode encostar um
no outro. Sem contato, ninguém
se machuca. Essa foi a ideia do
médico suíço Hermann
Brandt, depois de tratar

estudante Júlia Polastri e a
professora Carla Lazazzera,
ambas da Etec de Artes (São
Paulo), ganharam medalhas
de ouro no 2º Campeonato
Sulamericano de Dança Esportiva, realizado em maio, na cidade
de Quito, Equador. A conquista vai
contribuir para projetar o país no
cenário mundial de dança esportiva. “Esse esporte ainda
pouco conhecido no Brasil,
faz parte da cultura da
Europa e dos Estados Unidos”,

Fique por

dentro

D
O tchoukball, criado em 1970, chegou no
Brasil em 1987. Alunos da Etec aprovaram
o esporte

dezenas de atletas contundidos
durante a prática de esportes.
Para saber mais:
http://bit.ly/9Uc94r

ebater temas relacionados
ao Ensino Médio e trocar
experiências para aprimorar a educação oferecida nas Etecs.
Esses foram os objetivos do 1º Simpósio de Ensino Médio do Centro
Paula Souza, realizado entre os
dias 21 e 22 de julho na Etec Vasco
Venchiarutti (Jundiaí).
O evento, que reuniu diretores, professores e coordenadores
de Etecs, apresentou 62 trabalhos
divididos em áreas, como gestão
escolar, práticas interdisciplinares,
projetos de conclusão de curso, filosofia, sociologia e sustentabilidade.
Para saber mais:
http://bit.ly/asyKan

afirma Carla. A professora explica que
além de oferecer benefícios físicos, a
dança esportiva “é uma lição de superação, disciplina e trabalho em equipe”.
Carla espera que a modalidade integre
as Olimpíadas em 2016.
O campeonato – organizado pela Federação Equatoriana de Dança Esportiva
(FEBD) em parceira com a Federação Internacional de Dança Esportiva (IDSF)
– contou com a participação de mais
de 500 casais de vários países.
Para saber mais:
http://bit.ly/arSfjI

ovidade

Para saber mais: http://bit.ly/96OdT6
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Para não esquecer J
Etec de Vila Formosa (São Paulo) prestou uma homenagem às vítimas do ataque nuclear que ocorreu na cidade de Hiroshima, Japão, em 1945. A
unidade recebeu, em junho, a visita de dois sobreviventes
da tragédia: Takashi Morita e Junko Watanabe. O evento integrou o projeto “Testemunhas da história”. “É importante que fatos como esse sejam lembrados para que
não se repitam”, afirma Marcelo Broti, diretor da Etec. Os
ataques com a bomba atômica, provocados pelos Estados
Unidos às cidades de Hiroshima e Nagasaki, completam
65 anos em agosto.

A dança esportiva é executada
por um casal ou vários pares

E

tecs da capital e do interior realizaram
no primeiro semestre de 2010 diversos
eventos para integrar alunos e difundir conhecimentos. Cinco unidades, por
exemplo, abordaram temas pela primeira
vez. É o caso da Etec Presidente Venceslau
que realizou, em maio, a 1ª Semana da Cultura. Já a Etec Conselheiro Antonio Prado
(Etecap), de Campinas, promoveu a 1ª Feira
Pública , instalada na Praça José Bonifácio,
em frente à Catedral da cidade, onde os

visitantes puderam acompanhar diversos
projetos de alunos. Implantada no primeiro
semestre, a Etec de Ituverava organizou a 1ª
Feira de Profissões, que contou com palestras, mostra de trabalhos e a realização
de testes vocacionais. Em Campo Limpo
Paulista, aconteceu a 1ª Feira de Trabalhos
de Conclusão de Curso (TCC). E na capital
paulista, a Etec Santo Amaro programou
a 1ª Semana de Prevenção de Acidente de
Trabalho e Meio Ambiente.

Acesso à USP
O

s estudantes do terceiro ano do Ensino Médio das Etecs podem participar do Programa
de Avaliação Seriada da Universidade de
São Paulo (Pasusp), criado para ampliar as chances
de acesso dos alunos de escolas públicas à USP. Por
meio de uma prova, o programa concede bônus
de até 3% no vestibular para a universidade.
Para saber mais: http://bit.ly/PzJl6
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Sucesso no Brasil

Arquivo Etec de Artes
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