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arte na rua

rica Morais, aluna do curso técnico em
Multimídia da Etec Jornalista Roberto
Marinho, na Capital, é autora da obra
“Retro Transmissão”, número 38, que integrou
a intervenção artística Call Parade. O evento
promoveu a estilização de 100 orelhões em
São Paulo expostos em oito pontos da cidade
entre maio e junho. O trabalho desenvolvido por
Erica ficou na Praça da Sé, em frente à catedral.
“Utilizando o formato de histórias em quadrinhos,
a intenção do meu projeto foi mostrar algumas
antigas formas de comunicação, como telefones
e cartas, por meio de personagens inspirados em
paper toys (bonecos de papel)”, explica.

Arquivo pessoal

e

D

aniela de Souza Silva e Vinícius de Carvalho, alunos
do Ensino Médio da Etec Takashi Morita (São Paulo),
venceram o concurso de redação “Mensageiro da Paz”.
Como prêmio, ganharam uma viagem para conhecer a sede da
Organizações das Nações Unidas (ONU), em Genebra, na Suíça,
e também Hiroshima e Nagasaki, cidades japonesas atingidas
pela bomba atômica na 2.ª Guerra Mundial. O concurso ocorreu
simultaneamente na Suíça, Japão, Holanda, Argentina, Coréia do Sul, Peru, Vietnã, Filipinas,
Austrália e Nova Zelândia. A viagem acontece entre os dias 7 e 24 de agosto.
No País, o evento é organizado pela Associação das Vítimas da Bomba Atômica no Brasil, da qual
faz parte o patrono da Etec Takashi Morita.

A

lunos dos cursos técnicos de Design de Interiores e Eventos das Etecs Albert Einstein, Artur Alvim, 		
Carlos de Campos, Heliópolis e Parque Belém (Capital) e da Vasco Antonio Venchiarutti (Jundiaí) tiveram
a oportunidade de atuar como monitores da Casa Cor 2012, o maior evento de arquitetura e decoração do
País. De acordo com Fábio Gomes, um dos coordenadores das Etecs na Casa Cor, a parceria inédita do Centro
Paula Souza com a organização do evento trará boas perspectivas para os jovens. O trabalho deles foi orientar
o público nos mais diversos estandes espalhados pela feira. “Esta foi uma Arquivo CPS
grande oportunidade de estágio e de entrada no mercado de trabalho”,
diz Richard Luiz, aluno do primeiro módulo do curso técnico de Eventos
da Etec Parque Belém. Rebeca Domingues, estudante do curso técnico de
Design de Interiores, acredita que o evento ampliou seu conhecimento da
área: “A Casa Cor tem prestígio e apresenta o que é tendência no mundo
da decoração e do design”.
Os estudantes, que receberam certificado pela participação, foram escolhidos
com base no bom desempenho em sala
de aula.
O Centro Paula Souza também contou
com um estande durante a mostra
onde foram exibidos vídeos de
trabalhos elaborados em sala de aula,
além de divulgação de informações
sobre os cursos técnicos nas áreas
de decoração, design e moda.

Inclusão na moda

Este material é uma publicação do Centro
Paula Souza, autarquia do Governo do Estado de São Paulo vinculada à Secretaria
de Desenvolvimento Econômico, Ciência e
Tecnologia e responsável pelas Faculdades
de Tecnologia (Fatecs) e Escolas Técnicas
(Etecs)
(Etecs) estaduais.
estaduais.
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Para saber mais: http://callparade.com.br

Livro em blog
ncipais comemorações
Festa do Divino, uma das pri
gi das Cruzes há três
folclóricas do município de Mo
g criado por alunos
séculos, foi o tema de um blo
sidente Vargas (Mogi
do Ensino Médio da Etec Pre
classe. O professor Glauco
das Cruzes) como atividade de
s alunos para estudar e
Riccieli montou o blog com seu
festa e investigar a origem
divulgar informações sobre a
m a oportunidade de
da cidade. Os estudantes tivera
or, consultando arquivos
viver a rotina de um historiad
itaram cemitérios e entree bibliotecas. Eles também vis
importantes na história da
vistaram parentes de pessoas
o o conteúdo do blog num
cidade. “Além de colocar tod
as postagens continuem
livro, a ideia é fazer com que
ia da cidade”, diz Riccieli.
para que se mantenha a histór

A

.ly/Pn9Ffc
Para saber mais: http://bit

Para saber mais: http://bit.ly/LsX9KP

Incentivo à leitura

P

ara mostrar como a leitura pode trazer benefícios profissionais e pessoais, as
estudantes do curso técnico em Administração da Etec de Santa Isabel,
Tainah Maia, Natalia Vieira, Alexandra de Oliveira e Maura Darwich realizaram
o sonho de uma senhora que vive no Lar São Vicente de Paula, um asilo da cidade.
Teotônia de Castro, de 81 anos, sempre quis fazer um livro com as histórias infantis
que escreve em folhas de sulfite.
A edição da obra acabou se transformando no Trabalho de Conclusão de Curso (TCC)
das alunas.

Para saber mais: http://bit.ly/NrGKBV

S
Arquivo CP

oupas diferenciadas e produzidas exclusivamente para
portadores de deficiência foram apresentadas durante um
desfile realizado por alunos do curso técnico em Modelagem
do Vestuário da Etec Tiquatira (São Paulo). O evento, que
aconteceu em julho, reuniu uma mestre de cerimônia anã, um
DJ deficiente visual e modelos cadeirantes e não-cadeirantes,
idosos e crianças portadoras de deficiência. A mostra é
resultado de um trabalho de pesquisa de tendências,
materiais e modelos focada nas necessidades dos
portadores de deficiência. "Uma modelagem que
tem, por exemplo, um desenho que permite ao idoso
abotoar e desabotoar a roupa facilmente, diz Marcos
Rosseton, organizador do desfile. Outro recurso são
os tecidos com relevo perceptível ao toque para que
o deficiente visual possa identificar modelos. E ainda,
abertura diferenciada para que o cadeirante não precise
sair da cadeira de
rodas para se vestir.
Gastão Guedes
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A estudante já havia participado no início
do ano do Rino Mania, outro projeto similar
que tem como objetivo desenvolver a criatividade, ensino de artes, cultura regional e
informações sobre animais ameaçados de
extinção – no mundo e no Brasil.
Veja outros detalhes dessa história no link
http://bit.ly/OvT5Jc
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Aprendendo com estilo

ONU recebe alunos
Arquivo Etec Takashi Morita
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Para saber mais: http://bit.ly/KDc7L8

V

enha contribuir para a solução dos problemas
da sua comunidade. Inscreva um projeto
voltado à promoção da cidadania no Prêmio
Construindo a Nação 2012, promovido pela ação
conjunta do Instituto da Cidadania Brasil, Confederação
Nacional da Indústria – Conselho Temático Permanente
de Responsabilidade Social, Sesi e parceiros nacionais
– Fundação Volkswagen, e Conselho Nacional
de Secretários de Educação (Consed). Podem
participar alunos de escolas públicas e privadas nas
modalidades
Educação
Infantil, Ensino
Fundamental,
Médio, EJA (Educação
de Jovens e adultos) e
Ensino Técnico. Os trabalhos premiados serão publicados e divulgados nacional
e internacionalmente. Nas
duas edições anteriores, a
Etec Rosa Perrone Scavone

O futuro
é agora

(Itatiba) venceu o concurso.
Em 2011, na categoria Destaque Social, e em 2010, na categoria
Ensino Médio.
Para saber mais: http://bit.ly/LsXDkf

