
 

ATIVIDADES PRÁTICAS 
Todas as atividades práticas que forem realizadas em sala de aula deverão constar no 

Plano de Trabalho Docente.  
 

 

DICAS DE CONVIVÊNCIA 
 
Procure se comportar com Educação, Civilidade e Respeito ao próximo, procurando 

estabelecer sempre relações cordiais e respeitosas com os colegas, professores, funcionários e 
Direção da Escola. 

 

Procure resolver as divergências dialogando e em caso de não entrosamento, procure 
alguém da Coordenação/Direção para ajudar. 

 
Se acaso, você se sentir transgredido, violado ou humilhado de alguma forma ou 

presenciar esta situação com algum outro colega, informe a Direção/Coordenação da escola para 
as medidas cabíveis. A sua identidade ou a do colega vitimado será preservada. 

 

EVITE A TODO CUSTO, POIS NÃO SERÁ TOLERADO: 
 

Trote/Violência,  

Ingresso e uso de substâncias entorpecentes e/ou armas,  
Furtos ou depredações,  
Atividades que possam colocar a vida em risco. 

Desrespeito ao próximo. 
 
HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO DO XÉROX 

 
- O aluno pode fazer os pedidos e retirar   xerox das 18h às 19h (período anterior as aulas) e das 

20h50 às 21h(intervalo) na secretaria da escola. É proibido o aluno se ausentar da aula para 

xerocar apostilas. 

 
HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO DOS COMPUTADORES DA BIBLIOTECA 
 

Segunda à Sexta-feira 
Intervalo do Café da Manhã: 09h00 ás 09h10; 
Intervalo do Almoço: 11h00 ás 12h40; 

(Quartas-feiras das 12h00 ás 13h00); 
Intervalo do café da tarde: 15h00 ás 15h10; 
Noturno: 

-para alunos alojados que estudam no período integral: 18h00 ás 22h00; 
- para estudantes dos cursos noturno: 20h50 ás 21h00. 

 

Esperamos que você encontre em nossa escola as respostas para o seu crescimento acadêmico 

e profissional. Estamos à sua disposição para quaisquer esclarecimentos e auxílio! 

 

 

 
______________________________________________________ 

www.etejales.com.br 
Chácara Municipal, s/nº – Córrego do Tambory – Jales – SP 

15700-971 – Tel.: (17) 3632.9004 – Fax: (17) 3632.900 
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Etec Dr. José Luiz Viana Coutinho 
MANUAL DO ALUNO 2014 

Regimento Interno 
 

 

                                              
Prezado aluno, 

Seja bem-vindo! 

Neste manual você encontrará informações sobre procedimentos para uma boa 

convivência com colegas, funcionários e professores. Ao matricular-se nesta Escola Técnica 

Estadual, automaticamente, o aluno e responsável acatam as normas aqui apresentadas, a 

saber: 
CAPÍTULO 1 
Das atitudes e comportamentos 

 
Artigo 3 - É dever do aluno: 

I. Se comportar com Educação, Civilidade e Respeito ao próximo, dentro e fora 

da Escola, procurando estabelecer sempre relações cordiais e respeitosas 
com os colegas, professores, funcionários e Direção da Escola. 

II. Respeitar os colegas, os professores e demais servidores da escola;  

III. Conservar a limpeza na Unidade Escolar; 
 
Artigo 4 - É proibido ao aluno: 

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

II. Extrapolar as demonstrações de afeto e intimidade; 

III. Introduzir, portar, guardar, fazer uso ou estar sob efeito de substâncias 
entorpecentes ou de bebidas alcoólicas no recinto da Unidade Escolar, bem 
como fumar cigarro, narguilé, mascar fumo etc. 

IV. Portar, ter sob sua guarda ou utilizar qualquer material que possa causar riscos 
a sua saúde, a sua segurança e a sua integridade física, bem como as de 
outrem, por exemplo, armas, canivetes com pontas, isqueiros e outros.  

V. Portar, ter sob sua guarda ou utilizar jogos em horários letivos; 
VI. Danificar, furtar, depredar o patrimônio público e/ou alheio; 

VII. Retirar-se da Unidade Escolar, em horário letivo, sem autorização; 

VIII. Qualquer forma de trote; 
IX. Permanecer nos corredores das salas de aula em horário letivo; 

§ 1º - A Escola não se responsabiliza por objetos, pertences ou dinheiro deixados em 

áreas comuns da Unidade; 
§ 2º - Caso o aluno necessite ausentar-se durante seu período de permanência na 

Escola, deverá solicitar autorização junto à Secretaria da Escola, e quando menor de 18 anos 

somente mediante o consentimento do responsável, via telefonema ou documento assinado.  
 



 

Artigo 5 - É proibida a permanência de pessoas não matriculadas no recinto escolar, 
exceto quando autorizadas pela Direção escolar. 

 
 
CAPÍTULO 2 

Das Aulas 
 
Artigo 7 - É dever do aluno: 

I. Respeitar rigorosamente todos os horários de atividades, entrada e saída, 
correspondentes ao seu regime de matrícula, a saber: 

II.  

 

N
O

IT
E

 

 
2,5 AULAS 

 
19H00 – 20H50 

 

INTERVALO 

 

20H50 – 21H00 

 
2,5 AULAS 

 
21H00 - 22H50 

 

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

 
Artigo 8 - É proibido ao aluno: 

IV. Ocupar-se, durante as atividades escolares, de qualquer atividade ou utilizar 

materiais e equipamentos alheios a elas (inclusive alimentos, bebidas e 
celulares); 

 

CAPÍTULO 3 
Dos Trajes 
 

Artigo 9 - É dever do aluno: 
I. Usar trajes condizentes com o ambiente escolar;  

 

Artigo 10 - É proibido ao aluno: 
I. Trajar-se de modo indecoroso, indiscreto ou desrespeitoso; 
II. Trajar-se de modo inadequado à atividade a ser desenvolvida; 

III. Usar o nome, símbolos, ou qualquer menção à instituição ou à Escola em 
trajes, sem a prévia autorização. 

Parágrafo único: Poderá ser adotado como uniforme, a camiseta elaborada e vendida 

pela cooperativa, previamente aprovada pela Direção da Escola; 
 

CAPÍTULO 4 

Do Refeitório 
Artigo 11 - É dever do aluno: 

 

I. Realizar as refeições DENTRO do refeitório;  
II. Assegurar a limpeza, higiene, ordem e disciplina no refeitório. 

 

 
SECRETARIA ACADÊMICA 

Prazos para expedição de documentos  

 
 Histórico Escolar: 15 dias após a publicação no GDAE e expedição do “Visto Confere” 
  Declaração de Matrícula: 3 dias após requerimento na Secretaria da Escola ou internet 

NSA 

  Declaração de Frequência: 3 dias após requerimento na Secretaria da Escola ou pelo 

Sistema NSA On Line; ou etejales@etejales.com.br 

  Atestado de Conclusão: 3 dias após Requerimento na Secretaria da Escola ou pelo 

Sistema NSA On Line; ou etejales@etejales.com.br 

 Aproveitamento de Estudos: 15 dias após Requerimento; 

 Trancamento de Matrícula: mediante Requerimento. 

 Termo de Desistência: mediante Requerimento. 

 Transferência: 30 dias após Requerimento. 

 Requerimento de Licença Saúde/ Atividades Domiciliares: 3 dias após Requerimento. 

 Solicitação de Identidade Estudantil (carteirinha): 3 dias após o pedido. 

 Requerimento de Guarda Religiosa:  

 Atestado médico com mais de 15 dias requer condições especiais de estudo. O 

atestado médico não tira a falta do aluno, mas justifica a(s) ausência (s). 

 Aproveitamento de estudos: 03/02 até 14/02/2014 (requerimentos e entrega dos 

documentos). Resultado a partir de 21/02. 

 Será considerado retido na série ou módulo, quanto à frequência, o aluno com 

assiduidade inferior a 75% no conjunto dos componentes curriculares.   

 Será considerado retido na série ou módulo, após decisão do Conselho de Classe, 

quanto ao rendimento, o aluno que tenha obtido a menção I: em até três componentes 

curriculares e não tenha sido considerado apto pelo Conselho de Classe a prosseguir 

estudos na série ou módulo subsequente; ou I na série/módulo final em quaisquer 

componentes curriculares, incluídos os de série(s) ou módulo(s) anterior(es), cursados 

em regime de progressão parcial. 

 Os alunos são informados por meio de site, manual do aluno e/ou quadro de 

avisos, sobre:  

Estrutura organizacional, sistema de avaliação, progressão parcial, adaptação 

de estudos, direitos e deveres dos alunos, trancamento de matrícula, guarda religiosa, 

condições especiais de estudos (enfermidade/gravidez), transferência de período e de 

escola e aproveitamento de estudos e dispensa de Componentes Curriculares 

TODOS OS DOCUMENTOS PODEM SER SOLICITADOS PESSOALMENTE NA SECRETARIA 

DA ESCOLA OU VIA SITE: 

www.nsaetec.com.br ou etejales@etejales.com.br  

SALA DE INFORMÁTICA 
Regras 

Artigo 1 - É proibido aos alunos usuários da sala de informática: 

 
1 -  A utilização e instalação de softwares de jogos; 
2 -  Entrar com alimentos e bebidas; 

3 -  A instalação de softwares, além dos que já estão instalados nos equipamentos; 
4 - Desinstalar softwares instalados nos equipamentos; 
5 -  Acessar sites de relacionamentos, pornográficos, salas de bate-papo, facebook e outros sites 

do gênero. 

mailto:etejales@etejales.com.br

