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Para ciência de todos, segue este rápido “Tira Dúvidas” de questões mais comuns dos estudantes da Etec 
Prof. Carmine Biagio Tundisi. As informações são extraídas do Manual do Educando, Regimento Comum 
das Escolas Técnicas e medidas administrativas determinadas por reuniões da Gestão Escolar.  
 
Sobre Alimentação 
Merenda 
O almoço é distribuído para os alunos que cursam o ensino integral. A Prefeitura, que cede a alimentação, 
planeja a distribuição para a quantidade de alunos do ETIM que frequentam as aulas.  
Os demais lanches, na entrada e intervalo, são para todos os alunos do período em que são distribuídos.  
Comida coletiva 
Não é permitido trazer alimentos ou bebidas a serem compartilhados com os colegas ou fazer 
comemorações sem autorização da Direção Escolar.  
Não é permitido se alimentar em sala de aula ou em espaços de caráter didático-pedagógico (como 
Laboratórios, Sala do Livro, Auditório, Quadra). 
 
Sobre o uso da Quadra Escolar 
Considerando a quadra poliesportiva como uma sala de aula, deve se usar este espaço sempre acompanhado 
do professor com CREF (Conselho Regional de Educação Física). Demais docentes que desejam fazer 
atividades pedagógicas neste espaço devem solicitar autorização para a Direção Escolar.  
 
Jogos  
É proibido praticar jogos sem caráter educativo nas dependências da escola ou em espaços de caráter 
didático-pedagógico. 
 
Locomoção 
É proibido andar de bicicleta, skate, patins ou correr nas dependências da escola. 
 
Sobre os protocolos sanitários adotados devido à pandemia: 

• É obrigatório o uso de máscara que cubra nariz e boca durante o período que estiver na unidade 
escolar e recomenda-se trazer máscaras para troca durante o período;  

• Higienize suas mãos com o álcool em gel disponibilizado nos ambientes escolares; 

• Ao entrar no prédio, faça a aferição da temperatura no termômetro digital aproximando a testa; 

• Evite emprestar material ou quaisquer outros objetos; 

• Não estão permitidas atividades livres com material coletivo como jogos (bolas, Uno, por exemplo); 

• Respeite o distanciamento social nas salas e demais espaços. Não tire as marcações nas mesas do 
refeitório, bancos, salas ou demais espaços escolares;  

• Deve se manter as portas das salas abertas durante as aulas. Após o término das atividades letivas, 
as salas devem ser fechadas e higienizadas para aguardar nova turma;  

• Aulas remotas para alunos que estão frequentando presencialmente: devem ser assistidas na sala de 
aula, respeitando as mesmas regras das aulas presenciais; 

• Após o fim de suas aulas, solicita-se que o aluno se retire do recinto escolar para evitar aglomerações; 

• A Sala do Livro/Biblioteca está sendo organizada para receber novamente e futuramente os 
estudantes;   
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• Caso o aluno tenha contato com alguém que positivou com Covid-19, comunicar a Coordenação de 
seu curso e manter quarentena de 14 dias, assistindo as aulas remotamente;  

• Na presença de sintomas gripais, fique em casa. 
 
 Computador das salas de aula  
O computador das salas deve ser usado apenas para as aulas. O educando estará sujeito às normas 
disciplinares caso faça uso não autorizado de recursos midiáticos (como, por exemplo, imagem, som, texto, 
computador, sites de relacionamento, etc.). 
 
Problemas de saúde durante o período de aulas 
Em caso de indisposições, o aluno deve procurar a Coordenação ou Secretaria Escolar que fará contato com 
os responsáveis (se aluno menor de idade) para retirar o estudante da escola.  
 
Vestimentas 
Recomenda-se o uso do uniforme escolar, combinando com calça jeans, agasalho de moletom, saia ou 
bermuda que estejam na altura do joelho; 
Proibido uso de cropped, regata de cava larga, calça rasgada, blusa transparente, short, vestido curto e 
minissaias. Casos desta natureza deverão ser encaminhados à Coordenação para orientação, sob pena de 
advertência e, no caso de reincidência, suspensão;  
É necessário trajar-se adequadamente em qualquer dependência da escola, de modo a se manter o respeito 
mútuo e a atender às normas de higiene e segurança pessoal e coletiva. 
 
Atividades organizadas pelo Grêmio ou demais alunos 
As atividades devem ter a autorização da Direção Escolar por escrito. Os alunos podem acessar no site da 
escola o documento para projetos (ficha de projetos) e enviar para a Coordenação por e-mail.  
 
Trotes 
Para terceiroanistas, são autorizadas as atividades de trote mensalmente após parecer de projeto enviado 
pelos alunos à Coordenação de Curso em documento próprio, contendo datas, temas e outras ações se 
houver (no site da escola).  As regras de vestimenta apontadas acima se mantêm nesta situação também.  
 
Namoro 
É proibido namorar nas dependências da escola ou em espaços de caráter didático-pedagógico. 
 
Horário saída e entrada 
Faz parte dos deveres dos alunos comparecer pontualmente e assiduamente às aulas e atividades escolares 
programadas; 
Dentro de eventualidades, o educando que chegar atrasado a qualquer aula será encaminhado à 
Coordenação ou à Direção para justificativa, pois sua pontualidade é imprescindível para o bom andamento 
do processo de ensino-aprendizagem; 
O educando menor de idade que precisar sair mais cedo só o fará com a presença de seu responsável legal; 
Após o fim de suas aulas, solicita-se que o aluno se retire do recinto escolar para evitar aglomerações e para 
melhor organização dos espaços escolares. 
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Penalidades 
Atos contrários às normas da unidade escolar são passíveis de penalidades previstas no Regimento Comum 
das Escolas Técnicas. 
 
Transferência de períodos 
A troca de turnos ocorre ao final de cada semestre por processo definido pelo Conselho de Escola. No prazo 
determinado, deve se encaminhar a solicitação para Secretaria Acadêmica por e-mail, preencher o 
formulário que será enviado e aguardar resultado. Caso haja vaga, são priorizadas as solicitações por motivo 
de trabalho com declaração do empregador. O processo é válido somente para o bimestre e deve ser 
repetido a cada período de solicitação.  
 
Conselho de Classe Letivo 
Os Conselhos de 1º e 3º bimestres, considerados dias letivos, poderão contar com a participação de alunos 
representantes em períodos não pandêmicos.  
 
Direitos dos Educandos 
Os estudantes podem: 

• Participar nas atividades escolares, incluindo as atividades extraclasse, proporcionadas pela Escola;  

• Ser informado no início do período letivo, dos planos de trabalho dos componentes curriculares do 
módulo ou série em que está matriculado;  

• Ter garantia das condições de aprendizagem e de novas oportunidades mediante estudos de 
recuperação durante o ano letivo;  

• Receber educação tanto educacional como pedagógica, individualmente e em grupo;  

• Ser respeitado e valorizado em sua individualidade, sem comparações ou preferências;  

• Ser ouvido em suas reclamações e pedidos;  

• Recorrer dos resultados da avaliação do seu rendimento, nos termos previstos pela legislação;  

• Ter garantida a avaliação de sua aprendizagem, de acordo com a legislação;  

• Recorrer à Direção ou aos setores próprios da UE, para resolver as eventuais dificuldades ligadas à 
sua vida escolar, como: aproveitamento, ajustamento à comunidade e cumprimento dos deveres;  

• Concorrer à representação nos órgãos colegiados (como, por exemplo, Conselho de Classe, Conselho 
de Escola), nas instituições auxiliares (APM) e no órgão representativo dos alunos (grêmio estudantil);  

 
Lembre-se: A unidade escolar faz parte de uma autarquia do Governo do Estado de São Paulo, vinculada à 
Secretaria de Desenvolvimento Econômico, que tem como missão “promover a educação pública 
profissional e tecnológica dentro de referenciais de excelência, visando o desenvolvimento tecnológico, 
econômico e social do Estado de São Paulo” (https://www.cps.sp.gov.br/missao-visao-objetivos-e-
diretrizes/). Sendo assim, seguimos regras institucionais que visam a formação técnico-profissional de 
nossos educandos e o desenvolvimento de nossa comunidade.  
Mais informações, consulte os materiais disponíveis no site da escola https://www.etecarmine.com.br .  
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