
 

 

NORMAS ESCOLARES/2017 

1. ESTRUTURA ADMINISTRATIVA                           INÍCIO DAS AULAS = 03/02/2017 (Sexta-feira) 

 Diretora: Rita de Cássia Ferraz 

 Diretor de Serviços Administrativos: Adécio Virginio Bezerra da Silva 

 Diretora de Serviços Acadêmicos: Margaret Sanches Bonilha Baptista 

 Assistente Administrativo: Mônica Rafaela Ferreira Barcelos 

 Assistente Administrativo: Nathália Cristina Lima dos Santos 

 Coordenador Pedagógico: Leonora Gomes Pinheiro 

 Orientador Educacional: André Fabiano de Castro Vicente 

 Coordenador de Classe Descentralizada: Cláudio Teixeira de Carvalho 

COORDENADORES DE ÁREA 

 Administração Integrado ao Ensino Médio: Nelson Bispo dos Santos Junior 

 Logística Integrado ao Ensino Médio: Alexandra Villanova Ramalho 

 Meio Ambiente Integrado ao ensino Médio: Vinicius Bianchi Soares 

 Administração: Maria Cristina dos Santos 

 Contabilidade: Fatima Mendez Candia Cavassana 

 Informática: Alessandro Wingerter da Silva 

 Logística: Alexandra Villanova Ramalho  

 Meio Ambiente: André Fabiano de Castro Vicente 

AUXILIARES ADMINISTRATIVOS DA SECRETARIA ACADÊMICA E DA DIRETORIA DE SERVIÇOS 

 Brunna Santos Mello da Guarda  Diego de Oliveira Soares 

 Keila Valente Ferreira Marques  Rafael Antônio da Silva 
 

ESTAGIÁRIOS 

 Kleber Costa dos Santos  

  
 

AUXILIAR DOCENTE: Fernando Santos Mariano                                

HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO PRAZOS PARA DOCUMENTOS 

 Manhã: 08h00min às 12h00min 

 Tarde:  14h00min às 17h00min 

 Noite:   19h00min às 21h30min 

 Histórico Escolar: 30 dias 

 Declarações: 3 dias 

 Atestados e outros: 3 dias 

TRANSFERÊNCIAS DE PERÍODO  

 A partir do 2º módulo com declaração de trabalho em papel timbrado devidamente carimbada com CNPJ da empresa. 

SUGESTÕES/RECLAMAÇÕES 

 Preencher requerimento próprio na Secretaria Acadêmica 

2. ESTRUTURA DOCENTE  

Ademir Pires Degenal Vieira dos Santos Paulo Augusto de C. Vicente 

Aldomiro Boaventura Júnior Delfina Rosana Faria Hergessel Paulo Roberto Pereira da Silva 

Alessandro Wingerter da Silva Dennys Carvalho Oliveira Robison Santos de Souza 

Alexandra Villanova Ramalho Douglas Figueira Franco de Andrade Robson Escotiel Silva Rocha 

Alexandre de Morais Gross Fatima Mendez Candia Cavassana Rodrigo Ferraz 

André Fabiano de Castro Vicente Flademir Carlos dos Santos Rodrigo Macedo de Paiva Grillo 

Arlindo dos Santos Esteves Kátia Mendonça Xavier Silva Rommel S. C. de Cantalice 

Armando Cunha Neto Lucimara da Silva Emílio Roosevelt Dórea 

Ary Osmar do Nascimento Filho Marcelo Batista Onuki Rubia Aparecida Santos Campos 

Assuiles Fonseca Santos Marcos Elízio Botari Simone Lima dos Santos 

Claudia Maria Lisboa Ferreira Bastos Maria Cristina dos Santos Tatiane da Silva 

Cláudio Teixeira de Carvalho Maria Cristina Pereira da Silva Thays Kojima Miranda 

Clay Vaz de Lima Neto Nelson Bispo dos Santos Júnior Valéria Carneiro da Silva 

Clayton Serra Oscar Alvares Ferauche Vinicius Bianchi Soares 

Cleide Satiko Ito Paulo Alexandre Miguel do 
Nascimento 

 

 

 

 

 



3. DIREITOS REGIMENTAIS 

 Ser informado, no início do ciclo, dos objetivos e das competências a serem trabalhadas em cada componente curricular; 

 Participar de atividades extraclasse, organizadas e mantidas pela escola; 

 Receber educação, tanto educativa como pedagógica, individualmente e em grupo; 

 Ser considerado e valorizado em sua in 

 dividualidade, sem comparações ou preferências; 

 Ser considerado como pessoa em formação, objeto de dedicação por parte dos educadores da escola; 

 Serem auxiliados em suas reclamações e pedidos; 

 Recorrer à Direção e Coordenação, para resolver as eventuais dificuldades que encontrar na solução de problemas relativos à sua vida 
escolar, como: aproveitamento, ajustamento à comunidade e cumprimento dos deveres; 

 Recorrer dos resultados da avaliação do seu rendimento; 

 Justificar suas faltas nas avaliações, bem como requerer nova oportunidade; 

 Ficam asseguradas aos alunos as liberdades de expressão e de organização no âmbito da escola. 

 A matrícula inicial (Vestibulinho) será confirmada no prazo de 05 (cinco) dias úteis, a contar do início das aulas, ficando esta sujeita a 
cancelamento no caso da falta consecutiva do aluno durante o referido período, sem justificativa; 

 Será autorizada a matrícula inicial (Vestibulinho) durante os primeiros trinta dias do período letivo, para preenchimento das vagas 
existentes; 

 Poderão requerer rematrícula os alunos que tenham interrompido seus estudos após o primeiro ciclo ou módulo, ficando o deferimento 
sujeito à existência de vagas e o aluno, ao cumprimento de eventuais alterações ocorridas no currículo, obedecidos os prazos 
estabelecidos pela legislação e apenas uma vez por módulo; 

 Não haverá matrícula condicional; 

 Perderá direito à vaga o aluno evadido da escola que não formalizar por escrito sua desistência, até 15 (quinze) dias consecutivos de 
ausência, independente da época em que ocorrer. 

 

4. RENDIMENTO ESCOLAR 

A verificação do rendimento escolar compreenderá: 

* Avaliação de aproveitamento escolar; 

* Controle de freqüência. 

 

Conceitos utilizados na avaliação do aproveitamento: 

* As sínteses dos resultados da avaliação de aproveitamento serão expressas em menções correspondentes a conceitos, com as 
seguintes definições operacionais: 

 

Menções Conceitos Definições 

MB Excelente O aluno superou os objetivos essenciais 

B Bom O aluno atingiu os objetivos essenciais 

R Regular O aluno atingiu parcialmente os objetivos essenciais 

I Insatisfatório O aluno não atingiu os objetivos essenciais 

 

Controle de Freqüência: 

* Para fins de promoção ou retenção, a freqüência terá apuração independente do aproveitamento; 

* Será exigida a freqüência mínima de 75% (setenta e cinco por cento) do total de horas de efetivo trabalho escolar considerando o 
conjunto dos componentes curriculares.  

5. PROMOÇÃO 

 Será considerado concluinte de curso, ou classificado para o ciclo ou módulo seguinte, o aluno que tenha obtido aproveitamento 
suficiente para promoção e freqüência mínima estabelecida no item anterior; 

 Será considerado promovido para o ciclo ou módulo seguinte, quanto ao aproveitamento, o aluno que tenha obtido: 

* Menções MB, B ou R em todos os componentes curriculares do módulo ou ciclo; 

* A menção I em até 03 (três) componentes curriculares, desde que o Conselho de Classe o tenha considerado apto a freqüentar o ciclo 
ou módulo seguinte, exceto na série ou módulo final, em regime de progressão parcial, consideradas as características do aluno e 
respeitadas a seqüência do currículo. 

 No regime de progressão parcial a escola elabora programa especial de estudos, sob a supervisão de professor, designado para tal 
fim, com possibilidade de avanço mediante verificação do aprendizado, independente de prazo de duração: 

* O programa especial de estudo deverá ser oferecido de forma reiterada e diversificada, com vistas a atingir objetivos previstos para 
o(s) componente(s) curricular(es) objeto(s) de defasagem; 

* Os componentes curriculares cursados em regime de progressão parcial que o aluno não conseguir aprovação, permaneceram em 
aberto; 

* O aluno poderá acumular até 03 (três) componentes curriculares cursados em regime de progressão parcial, ainda que de ciclos ou 
módulos diferentes;  

* Os alunos em regime de progressão parcial, respeitados os limites previstos nos parágrafos anteriores, poderão prosseguir estudos, 
nos ciclos ou módulos subseqüentes; 

* O aluno retido por freqüência não faz jus à progressão parcial. 

6. RETENÇÃO 

 Será considerado retido no ciclo ou módulo, quando à freqüência, o aluno com assiduidade inferior a 75% (setenta e cinco por cento) no 
conjunto dos componentes curriculares; 

 Será considerado retido no ciclo ou módulo, quanto ao aproveitamento, o aluno que tenha obtido a menção I: 

* Em mais de 03 (três) componentes curriculares; 

* Em até 03 (três) componentes curriculares e não tenha sido considerado apto pelo Conselho de Classe a prosseguir estudos no ciclo 
ou módulo subseqüente; ou 

* Nas séries/módulos finais em quaisquer componentes curriculares, incluídos os de série(s) ou módulo(s) anterior(es), cursados em 
regime de progressão parcial. 

 



7. CONSELHO DE CLASSE 

 O Conselho de Classe é um órgão de natureza didático-pedagógica e disciplinar que, para cada classe, terá por finalidade decidir sobre 
a retenção e aprovação dos alunos; reunir-se-á regularmente em época prevista no calendário escolar e, extraordinariamente, quando 
convocado pelo Diretor ou ainda por solicitação de dois terços de seus membros. 

8. TRANCAMENTO 

 Admitir-se, a critério da Direção da U.E., ouvido o Conselho de Classe, o trancamento de matrícula por motivo relevante, uma vez por 
ciclo ou módulo, a partir do segundo módulo; 

 O trancamento da matrícula ficará condicionado: 

      * à existência da vaga e do curso, do ciclo ou módulo, no semestre ou no ano seguinte; 

      * ao cumprimento de eventuais alterações ocorridas no currículo. 

9. APROVEITAMENTO DE ESTUDOS 

 O aluno retido em qualquer módulo ou ciclo da educação profissional e do ensino médio poderá optar por cursar, no semestre ou ano 
seguinte, apenas os componentes curriculares em que foi retido, ficando dispensado daqueles em que obteve promoção; 

 Os componentes curriculares cursados na própria escola ou em outras escolas, concluídos com êxito e devidamente comprovados, 
poderão ser aproveitados total ou parcialmente, mediante análise e avaliação do conteúdo e da carga horária cumpridas; 

 O aproveitamento das competências adquiridas no trabalho, para a dispensa de componentes curriculares dos cursos de ensino 
técnico, será feito mediante avaliação a ser realizada por Comissão de Professores, da qual podem fazer parte os Auxiliares de Instrução; 

 O aproveitamento de estudos realizados fora do sistema formal de ensino será feito mediante avaliação das competências por comissão 
de professores, designada pela Direção, da qual fará parte obrigatoriamente o professor da disciplina. 

 As solicitações deverão ser feitas nos 5 (cinco) primeiros dias letivos na Secretaria Acadêmica. 

10. RECLASSIFICAÇÃO 

O aluno retido por aproveitamento e/ou por freqüência poderá requerer os benefícios da reclassificação até cinco dias úteis, contados a 
partir da publicação do resultado final do Conselho de classe. 

11. PROGRAMA ESPECIAL DE ESTUDOS 

• O aluno enfermo ou aluna gestante poderá requisitar, junto à Secretaria Acadêmica, “Programa especial de Estudos” para o período 
em que comprovadamente e por motivo de força maior, estiver impossibilitado de freqüentar as aulas. 

• O aluno poderá solicitar condições especiais de estudos de atividades escolares para guarda religiosa, nos termos da Lei 12.142/05. 

12. DEVERES 

 Conhecer, fazer conhecer e cumprir o Regimento, estas Normas e regulamentos vigentes na escola; 

 Comparecer pontualmente e assiduamente às aulas e atividades escolares programadas, empenhando-se no êxito de sua execução; 

 Respeitar os colegas, professores e servidores da escola, combatendo à discriminação e às atitudes preconceituosas; 

 Cooperar e zelar na conservação do patrimônio da escola, concorrendo também para que se mantenha a higiene e limpeza em todas as 
dependências; 

 Indenizar prejuízo causado por danos as instalações, ou perda de qualquer material da propriedade da escola ou colega, quando ficar 
comprovada sua responsabilidade; 

 Trajar-se adequadamente em qualquer dependência de modo a manter-se o respeito mútuo e a atender às normas de higiene e 
segurança pessoal e coletiva. 

 O uso do uniforme é obrigatório para os alunos do Ensino Médio. 

 Não há tolerância de atraso. Procure a Secretaria Acadêmica se chegar atrasado.  

 Horário das aulas: 

Integral Noite 

Manhã: 
   - Entrada: 08h00 
   - Intervalo: 10h30 às 10h50 
   - Saída: 12h30 
Tarde:  
   - Entrada: 13h30 
   - Saída: 17h00 

Entrada: 19h00 
Intervalo: 21h15 às 21h25 
Saída: 22h55 

 Se precisar sair antecipadamente, dirija-se à Secretaria Acadêmica para devida autorização. 

  12.1 Cartão Escolar de Identificação do Aluno 
 O uso do Cartão é de apresentação obrigatória aos seguranças para identificação do aluno na entrada da unidade. 

 O Cartão Escolar de Identificação do Aluno deve ser solicitado na Secretaria Acadêmica. 

  12.2 Zelo pelo Patrimônio 

 Respeite e preserve o patrimônio da escola. Em caso de dano, as responsabilidades serão apuradas e os responsáveis, conforme o 
que for indicado, deverão reparar os prejuízos e responder pelo ocorrido. 

   12.3 Higiene 

 Sala de aula: 

- É proibido alimentar-se nas salas de aula e laboratórios; 

- Jogue as embalagens de bala, doces, copos descartáveis, etc, no lixo; 

- Se for preciso tirar folhas do seu caderno, amasse-as e jogue no lixo; 

- Mantenha as carteiras limpas e no lugar; 

- A lousa branca utiliza um pincel apropriado. Por favor, não utilize qualquer pincel na lousa. 

 Banheiros: 

- Jogue os papéis e absorventes higiênicos no lixo; 

- Dê descarga após o uso do vaso sanitário; 

- Não escreva nas portas e paredes. 

 Pátio: 

- Não deixe restos de lanche no chão. Não deixe copos usados espalhados pelo pátio, jogue-os no lixo; 

 

 



 

13. SAI 

O SAI – SISTEMA DE AVALIAÇÃO INSTITUCIONAL é uma pesquisa que tem por finalidade avaliar a qualidade dos cursos que 
a instituição oferece. 

Constitui-se num instrumento de aprimoramento contínuo, na medida que aponta problemas, identifica os fatores favoráveis, 
estimulando a adoção de estratégias coletivas e criativas, regionais e personalizadas, para atendimento das realidades da produção 
e mercado de trabalho, principalmente porque se trata de uma instituição que oferece educação profissional. 

O SAI é aplicado anualmente no 2° semestre letivo. 

14. CIPA 

A CIPA é uma normatização do Ministério do Trabalho e tem como objetivo a prevenção de doenças e acidentes do Trabalho, 
mediante controle de riscos presentes no ambiente. 

A CIPA deve ser constituída obrigatoriamente em empresas com mais de 50 empregados regidos pela CLT, por representantes 
indicados pelo Diretor e representantes eleitos entre os trabalhadores. O mandato é de 01 ano e os membros devem apresentar e cumprir 
um calendário de reuniões para estudar os fatores de riscos e propor as mudanças necessárias.  

Na nossa unidade em virtude do número inferior ao exigido de empregados regidos pela CLT, ela não é constituída. 

15. PROIBIÇÕES 

 Ocupar-se, durante as atividades escolares, de qualquer atividade alheia às mesmas; 

 Promover coletas ou subscrições ou outro tipo de campanhas, entrar em salas de aulas para aviso ou convite, sem autorização da 
Direção; 

 Praticar qualquer ato de violência física, psicológica ou moral contra pessoas; 

 Introduzir, portar, guardar ou fazer uso de substâncias entorpecentes ou bebidas alcoólicas, ou comparecer embriagado, ou estar sob 
efeito das mesmas no recinto da Escola; 

 Portar, ter sob guarda ou utilizar qualquer material que possa causar risco à sua saúde, à sua segurança e à sua integridade física e às 
outrem; 

 Retirar-se da Unidade durante o horário escolar, sem autorização da Secretaria Acadêmica; 

 Apresentar postura que comprometam o trabalho escolar; 

 Permanecer na Unidade fora de seu horário de aula sem atividade específica. 

 Fica proibido aos alunos, durante o horário das aulas, o uso de telefone celular (Decreto n° 52.625, de 15 de janeiro de 2.008). 

 Fica proibido aos alunos, o fumo nas dependências da escola (Lei nº 13.016, de 19 de maio de 2008). 

 Fica proibida a permanência na escola de qualquer pessoa que não seja o próprio aluno do curso. 
 

16. TRANSFERÊNCIA DE PERÍODO 

1 – Não haverá transferência de período no primeiro módulo dos cursos técnicos da ETEC de Cubatão; 
2 – O aluno que deseja transferir-se de período, deverá apresentar justificativa documentada, fundamentada principalmente por 
incompatibilidade com o seu horário de trabalho, caso contrário não terá deferimento de seu pedido, independente da existência de vaga; 
3 – O aluno poderá transferir-se, atendendo aos requisitos do critério 2, uma vez por módulo. 
4 – Havendo vagas, preenchidos os critérios estabelecidos anteriormente, as vagas serão preenchidas pelos candidatos obedecendo a 
ordem de inscrição dos mesmos. 

17. NORMAS GERAIS 

 Respeite os colegas e professores em sala de aula, gases e arrotos podem ser contidos e devem ser liberados no local adequado; 

 Trate os colegas com civilidade, mantendo também com os professores e servidores, um espírito de cordialidade, colaboração e 
respeito; 

 Seja assíduo aos trabalhos escolares, comparecendo às aulas com pontualidade, bem como às avaliações de aproveitamento escolar; 

 Justifique as suas ausências; 

 Não traga rádio ou walkman para a escola, você terá muita coisa interessante para ouvir em sala de aula, e durante o intervalo, no 
pátio, não perca a oportunidade de ouvir e falar com seus colegas, para isso os ouvidos têm que estar desocupados; 

 Não converse ou faça brincadeiras em sala de aula, esse comportamento atrapalha os colegas, além de desmotivar e irritar o 
professor. O prejuízo é total; 

 Não saia da classe durante as aulas. O professor já sabe a matéria, tem o diploma, a profissão que precisa. As aulas são para você 
que é aluno e está partindo para a vida agora. Aproveite este tempo que é seu; 

 O aluno representante de sala é responsável pelo desligamento dos ventiladores, fechamento de janelas e portas na saída da sala 
para: intervalo, aulas em outros ambientes e ao término do período; 

 As carteirinhas de passe deverão ser entregues na Biblioteca, sempre no período de 25 a 30 de cada mês. 

 A escola não possui estacionamento para aluno, sendo de inteira responsabilidade do mesmo o uso das dependências da unidade 
para guarda de bicicletas e motos. 

 O Regimento Comum das Escolas Técnicas Estaduais do Centro Estadual de Educação Tecnológica “Paula Souza”, bem como os 
Planos de Curso e de Trabalho Docente e Plano Escolar encontram-se à disposição de quem queira consultar, na Secretaria 
Acadêmica. 

18. ENCERRANDO 

Considerando-se que as Normas Escolares em nossa comunidade possibilitam a consecução de seus objetivos, lembramos que, como 
qualquer produto de trabalho humano, estão sempre sujeitas a reorientação e ao aprimoramento que deverão ocorrer pela reflexão 
conjuntiva. Acreditamos que a construção de uma sociedade mais justa e solidária fundamenta-se no respeito mútuo entre todos os 
membros da comunidade. 

19. ENDEREÇOS E TELEFONES 

ETEC DE CUBATÃO 
Rua Tamoyo, 230 – Vila Couto - Cubatão – SP – CEP 11510-160 – FONE: (13) 3375-2175  
E-mail: etecubatao@gmail.com 
  
EXTENSÃO DA ETEC DE CUBATÃO – E.E AFONSO SCHMIDT 
Rua Bernardo Pinto, 94/96 – Vila Paulista Cubatão/SP- Tel. (13) 3372-4739 
E-mail: extensao.etecubatao@gmail.com 
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