
 

 



 

 

www.etecjosedagnoni.com.br 

Visite nosso site  

 Informações sobre a Etec,  

 Acesso ao Sistema Acadêmico - NSA 

 Notícias, Eventos e Fotos 

 Saiba mais: 



 

 

ÍNDICE 

 

Nossa Etec ........................ 

 

Cursos  ............................. 

 

Normas de Convivência ......... 

 

Datas Importantes ................ 

 

 

 

 

4 

 

5 

 

7 

 

15 



 

 

Nossa Etec 
 2000 - classe descentralizada da Etec Polivalente;  

 2002 - se tornou Etec de Santa Bárbara d'Oeste; 

 2003 - foi nomeada Etec Prof. Dr. José Dagnoni; 

 Atualmente - conta com uma sede e mais quatro 

classes descentralizadas. 
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Cursos 

Administração  

Local: Sede e EE José Domingues 

Administração  

Integrado ao Ensino Médio 

Local: Sede 

Contabilidade 

Local: EE Emílio Romi 

Enfermagem 

Local: Sede 

Ensino Médio 

Local: Sede 
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Cursos 

Logística  

Local: EE Emílio Romi e EE João XXIII 

Marketing  

Local: EE Emílio Romi e EE João XXIII 

Química 

Local: Sede 

Secretariado 

Local: Sede 

Serviços Jurídicos 

Local: EE Heitor Penteado 
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Normas de Convivência 
I. ESTRUTURA ADMINISTRATIVA E DOCENTE

 

 

II. HORÁRIOS 

II. 1 ATENDIMENTO DA SECRETARIA 

De segunda a sexta-feira, das 9h00 às 11h00; 

14h30min às 16h00; das 20h30min às 21h30min. 

Diretor Acadêmico: Romilda Pereira da S. dos Santos 

 

O sistema adotado pela secretaria acadêmica deve ser utilizado pelos alunos para 

o acompanhamento da vida escolar  - http://nsa.cps.sp.gov.br 

 

 

 

DIRETOR: Profª.Mariléia Regina Riedo De Nadai 

COORDENADORES DE CURSO: 

Ensino Médio: Stela Saes 

Administração/Administração Integrado: Cleusa Leme Degrossoli 

Contabilidade: Caio Gilberto de Souza Moreno 

Enfermagem: Anderson Simionato de Campos 

Logística: Fábio Rodrigues da Silveira  

Marketing: Dhebora S. Umbelino da Silva  

Secretariado: Caio Gilberto de Souza Moreno 

Serviços Jurídicos: Liliane Santarosa 

Química: Sérgio Giacomassi 

Coord. de Projetos Responsável pela Coordenação Pedagógica: Sandra Manoela de A. 

Santos 

Coord. de Projetos Responsável pela Orientação e Apoio Educacional: Valeria Bernardin                                        

Assistente Técnico Administrativo I: Aparecida Bergamin Girardi 

 

COORDENADORES DE CLASSE DESCENTRALIZADA: 

Classe Descentralizada E.E. Emílio Romi: Douglas Santarosa 

Classe Descentralizada E.E. Heitor Penteado: Maria Nelsonita do Nascimento Aviz 

Classe Descentralizada E.E. José Domingues: Leny Luz 

Classe Descentralizada E.E. João XXIII: Silvio Vital  
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PRAZOS PARA EXPEDIÇAO DE DOCUMENTOS ESCOLARES 

 

 

 

 

 

 

 

II. 2 FUNCIONAMENTO DA DIRETORIA DE SERVIÇO  

De segunda a sexta-feira das 7h30min às 21h30min. 

Diretor Administrativo: Marilza Marson Gross 

Assistente Administrativo: Deyvid Pelegrine de Souza 

Técnico Administrativo – Almoxarife: Ivandro Bueno Quirino 

 

II. 3 FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA  

De segunda a sexta-feira 

Manhã: 7h30min. às 12h30min –Tarde: 13h30min. às 17h30min –Noite: 18h00min. às 21h00min.   

E-mail: e.jdagnoni.bibli@centropaulasouza.sp.gov.br  - Responsável: Tatiane Gama 

 

II. 4 HORÁRIO DAS AULAS 
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MANHÃ:  

Ensino Médio:  

De segunda a sexta feira, das 7h30 min. às 12h00, com intervalo das 10h00 às 10h20min. 

 

TARDE: 

Curso de Enfermagem: 

1º e 3º termos: De segunda a sexta-feira, das 13h às 18h10min. 

2º termo: Estágio supervisionado de terça-feira a sexta-feira, conforme cronograma apresen-

tado no início do semestre. Segunda-feira – aula teórica, das 13h às 18h10min, 

 4º termo: De segunda e terça-feira – aula teórica das 13h às 18h10min. De quarta a sexta-

feira – estágio supervisionado, conforme cronograma. 

 

NOITE: 

Cursos de Administração, Secretariado, e Química: 

De segunda a sexta-feira, das 19h00 às 22h50 min. com intervalo das 20h50min. até 21h00. 



 

 
 

III. MANUAL DE UTILIZAÇÃO DOS LABORATÓRIOS.  

Responsável pelos laboratórios de Informática (Sede): Profa. Marcia Vieira Lacava 

Responsável pelo laboratório da C. D. E.E. Emílio Romi: Prof. Caio G. de Souza Moreno 

Responsável pelo laboratório da C. D. E.E. Heitor Penteado: Prof. Caio G. de Souza Moreno 

Responsável pelo laboratório da C. D. E.E. José Domingues Rodrigues: Prof. Wellington F. de 
Oliveira Martins 

Responsável pelo laboratório da C.C. E.E. João XXIII: Prof. Wellington F. de Oliveira Martins 

Auxiliar Docente Informática: Anderson Fogaça da Silva  

 

Normatiza o funcionamento dos laboratórios de Informática:  

Compete ao aluno: 

 Preservar a ordem e limpeza do ambiente: 

 Não fazer download e instalação de qualquer tipo de softwares não relacionados às ativida-
des escolares; 

 Não alterar a configuração de hardware ou de software; 

 Desmontar ou desconectar quaisquer equipamentos ou acessórios do laboratório, sob qual-
quer pretexto,   assim como remover equipamentos do local a eles destinados (mesmo den-
tro do recinto); 

 Não consumir ou portar qualquer tipo de alimento dentro da sala do laboratório (sólido ou 
líquido); 

 Não acessar qualquer tipo de site de relacionamento pessoal (bate papo, jogos, conteúdo 
adulto ou multimídia); 

 Manter o laboratório limpo, deixando as cadeiras em ordem; 

 Não escrever nas mesas; 

 Não colocar os dedos ou mãos sobre a tela e nem objetos sobre o monitor; 

 Não jogar lixo no chão ou deixar em cima das bancadas; 

 Não utilizar o equipamento com o intuito alterá-lo, mudá-lo de posição, retirar ou conectá-lo 
a qualquer outro equipamento; 

 Não tentar burlar ou contornar medidas de segurança, estipuladas nas normas.  

 

IV. INSTITUIÇÔES AUXILIARES: 

 

 

1. A.P.M. – ASSOCIAÇÃO DE PAIS E MESTRES: Seus objetivos estão voltados à integra-

ção comunitária e à assistência ao aluno, visando maior participação dos pais no processo 

educativo.  Seu principal propósito é o de apresentar estratégias que possibilitem a união da 

comunidade escolar em torno da busca de recursos necessários ao atendimento do Projeto 

Pedagógico. Ao contribuir com a APM, o aluno estará cooperando para a melhoria da escola, 

beneficiando a si próprio e a toda comunidade atual e futura. 

2. CONSELHO DE ESCOLA: É um órgão deliberativo composto por representantes da 

comunidade escolar (professores, funcionários e aluno) e da comunidade extraescolar (pais de 

alunos e representantes de instituições publicas e privadas) e tem como principais atribuições 

deliberar sobre o projeto político pedagógico, prioridades para aplicação de recursos, propor a 

implantação e extinção de cursos. 
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V. RENDIMENTO ESCOLAR 

 

A verificação do rendimento escolar compreenderá: 

- Avaliação do aproveitamento escolar (desenvolvimento de competências que implica em 

aquisição de conteúdos, desenvolvimento de habilidades e respeito aos valores); 

- Controle de frequência. 

 

V. 1 Conceitos utilizados nas Avaliações de Aproveitamento: 

 

As sínteses dos resultados da avaliação de aproveitamento serão expressas em menções 

correspondentes a conceitos, com as seguintes definições operacionais: 

 

 

 

 

 

 

 

O aluno que faltar a alguma atividade de avaliação deverá requer, junto ao Coordenador do 

curso, no prazo de 3 dias úteis, uma avaliação substitutiva, desde que apresente justificativa 

para a ausência. 

 

V. 2 Controle de Frequência 

A chamada é feita no início de cada aula. Caso o aluno tenha problemas com o horário de en-

trada, deverá procurar o Coordenador do Curso. 

Para fins de promoção ou retenção, a frequência terá apuração independente do aproveita-

mento. 

Será exigida a frequência mínima de 75% (setenta e cinco por cento) do total de horas de efe-

tivo trabalho escolar. 

É de responsabilidade do aluno o controle da sua frequência. 

 

Menções Conceito Definições 

MB Muito Bom O aluno obteve excelente desempenho 

B Bom O aluno obteve bom desempenho 

R Regular O aluno obteve desempenho regular 

I Insatisfatório O aluno obteve desempenho insatisfatório 
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V. 3 RETENÇÃO 

O aluno será retido no módulo: 

  Quanto à frequência, quando apresentar assiduidade inferior a 75% (setenta e cinco por 

cento). 

  Quanto ao aproveitamento, caso o aluno tenha obtido menção I em: 

 mais de 03 (três) componentes curriculares; 

 até 03 (três) componentes curriculares e não tenha sido considerado apto, pelo 

Conselho de Classe, a prosseguir estudos no módulo seguinte. 

 

V. 4 CONSELHO DE CLASSE 

É o órgão que, para cada classe, terá por finalidade propor medidas de natureza didático-

pedagógicas e disciplinares e decidir sobre a retenção ou aprovação de alunos da classe. Tem 

reuniões regulares conforme calendário escolar e reuniões extraordinárias, quando convocada 

pelo Diretor ou por dois terços de seus membros. 

 

V. 5 TRANCAMENTO DE MATRÍCULA 

Admite-se, a critério da Direção, ouvido o Conselho de Classe, o trancamento de matrícula por 

motivo relevante, uma vez por módulo. O trancamento da matrícula ficará condicionado: 

 à existência do módulo no semestre ou ano; 

 ao cumprimento de eventuais alterações ocorridas no currículo. 

 

V. 6 APROVEITAMENTO DE ESTUDOS. 

O componente curricular cursado na própria escola ou em outras escolas, concluído com êxito 

e devidamente comprovado, poderá ser aproveitado, total ou parcialmente, mediante análise e 

avaliação do conteúdo e de carga horária cumprida. O formulário de solicitação de dispensa é 

fornecido pela secretaria. 

 

IV. 7 FORMATURA. 

 

Para participar da cerimônia oficial de Colação de Grau, o aluno deverá ter concluído integral-

mente o curso Técnico. Também deverá apresentar à Secretaria, os documentos comprobató-

rios referentes à conclusão do Ensino Médio, antes do término do Curso Técnico que 

está matriculado.  
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VI. DIREITOS DOS ALUNOS 

 

       

  

 

 

 

 

1. Ter acesso e participar nas atividades escolares e nas atividades extraclasse, pro-

porcionadas pela escola. 

2. Ser informado no início do ciclo, dos objetivos e das competências de cada com-

ponente curricular. 

3. Ter garantia das condições de aprendizagem e de novas oportunidades mediante 

estudos de recuperação, durante o ano letivo. 

4. Ser respeitado e valorizado em sua individualidade, sem comparações ou prefe-

rências; 

5. Recorrer dos resultados de avaliações do seu rendimento, nos termos previstos 

pela legislação. 

6. Ter garantida a sua avaliação de aprendizagem, de acordo com a legislação. 

7. Recorrer à Direção ou Coordenação de área para resolver eventuais dificuldades 

que encontrar na solução de problemas relativos à sua vida escolar como: apro-

veitamento, ajustamento à comunidade e cumprimento dos deveres. 

8. Concorrer à representação nos órgãos colegiados, nas instituições auxiliares e no 

órgão representativo dos alunos. 

9. Requerer ou representar ao Diretor sobre assunto de sua vida escolar, na defesa 

de seus direitos, nos casos omissos no Regimento Comum da Etec. 

10. Ter liberdade de expressão e de organização no âmbito da Escola. 
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VII. DEVERES DOS ALUNOS 

 

 

1. Conhecer, fazer conhecer e cumprir o Regimento Comum das Etecs, as Normas 

de Convivência e outras normas e regulamentos vigentes na Escola. 

2. Comparecer pontualmente e assiduamente às aulas e atividades escolares pro-

gramadas, empenhando-se no êxito de sua execução. 

3. Usar o uniforme diariamente. O uso do uniforme é obrigatório 

4. Trajar-se adequadamente, em qualquer dependência da escola ou dos campos 

de estágio, de modo a manter o respeito mútuo e a atender às normas de higiene 

e segurança pessoal e coletiva.  

5. Relacionar-se de maneira cordial e amistosa com os colegas, professores e servi-

dores da Escola. 

6. Representar seus pares, no Conselho de Classe, quando convocado pela Direção 

da Escola. 

7. Respeitar o patrimônio da Escola, cooperando também com a manutenção da hi-

giene em todas as dependências e evitando desperdícios. 

8. Acatar as normas para uso dos laboratórios, biblioteca e outros ambientes especi-

ais. 

9. Indenizar prejuízo causado por danos às instalações, ou perda de qualquer mate-

rial de propriedade da Escola ou colega, quando ficar comprovada sua responsa-

bilidade. 

10. Empenhar-se na busca do conhecimento, aplicando-os nas soluções dos proble-

mas de seu entorno. 

11. Justificar suas faltas nas avaliações para que seus direitos possam ser atendidos. 

12. Ter a autorização dos coordenadores e/ou da Direção para afixar cartazes de di-

vulgação, faixas e outros.  
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VIII. PROIBIÇÕES 

 

       É vedado ao aluno: 

 

 

IX. PENALIDADES  

Artigo 106: A inobservância das normas disciplinares fixadas nos termos Deveres e 

Proibições, deste Regimento. sujeita o aluno às penas de advertência, de repreensão por 

escrito, de suspensão e de transferência compulsória pelo Diretor da ETEC.(...) 

Artigo 107: A ocorrência disciplinar deverá ser comunicada:  

I. Quando o aluno for menor de 18 anos, em qualquer caso, a seu responsável; 

II. À autoridade policial do município, se for considerada grave; 

III. Ao Conselho Tutelar, se for considerada grave, quando o aluno for menor de idade. 

1. Ocupar-se, durante as aulas, de qualquer atividade alheia às mesmas; 

2. Fumar no recinto da Escola. 

3. Promover coletas ou subscrições ou outro tipo de campanha, sem autorização da 

Direção. 

4. Solicitar apoio ou patrocínio sem a autorização do Coordenador. 

5. Praticar quaisquer atos de violência física, psicológica ou moral contra pessoas. 

6. Ter atitudes que caracterizem discriminação de qualquer natureza contra os mem-

bros da comunidade. 

7. Introduzir, portar, guardar ou fazer uso de substâncias entorpecentes, bebidas al-

coólicas e comparecer embriagado, ou estar sob efeito de drogas ilícitas no recinto 

da Escola. 

8. Portar, ter sob sua guarda ou utilizar qualquer material que possa causar riscos à 

sua saúde, à segurança e a integridade física e às de outrem. 

9. Apresentar posturas que comprometam o trabalho escolar. 

10. Usar celular, IPOD, ouvir rádio, música, ou seja, ocupar-se de atividades alheias às 

previstas e autorizadas pelo professor. 

11. Realizar qualquer tipo de comércio. 
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X. INFORMAÇÔES ÚTEIS: 

 

 1. O uso do e-mail institucional é importante para manter um canal de informação entre 

a escola e o aluno. 

 2. Professora responsável pelo projeto da MICROSOFT (e-mail institucional): José  

Gomes da Silva Neto.  

 3. Nossa unidade conta com o serviço de Sistema de Alarme e Monitoramento para a 

segurança da escola. 

 

 

“Colabore com a APM de sua escola, ela é muito  

importante na qualidade de seu curso”. 

 

 

DATAS IMPORTANTES 

 FEVEREIRO 
05 - Início do 1º Semestre 

MARÇO 
03 - Dia do Marketing 
14 - Sábado Letivo 
 
ABRIL 
13 à 17 - SIPATE 
24 - Dia de Contabilidade 
 
MAIO 
04 à 08 - Semana Paulo Freire 
12 à 15 - Sem. da Enfermagem 
 
JUNHO 
20 - Sábado Letivo 

 
 

JULHO 
07 - Término do 1º Semestre 
23 - Início do 2º Semestre 
31 - Festa JULINA 
 
AGOSTO 
03 à 07 - Semana do Jurídico 
22 - Folclore 
 
SETEMBRO 
09 - Dia da Administração/ Dia da Logística 
15 à 18 - Semana de Química 
25 - Feira Científica 
30 - Dia da Secretária 
 
DEZEMBRO 
14 - Término do 2º Semestre 



 

 


