
REUNIÃO DE PAIS / RESPONSÁVEIS – ALUNOS INGRESSANTES EM 2022 

PERÍODOS DE ESTUDO: MANHÃ E/OU TARDE 
 

Prezados Pais e/ou Responsáveis, 

 

Parabéns pela aprovação de seu filho(a) na Etec Getúlio Vargas. A partir de agora ele faz parte da 

família Getuliana. 

 

Assim, informamos que haverá Reunião de Pais / Responsáveis de forma presencial no Anfiteatro da 

escola. Em razão do número de novos alunos, recomendamos a participação de apenas 1(um) 

responsável no dia da reunião. Os alunos também farão a integração ao longo do mês de fevereiro, não 

havendo, portanto, necessidade do comparecimento deles neste momento. 

 

DATA DA REUNIÃO: O Responsável deverá comparecer na data da reunião de pais do Curso 

escolhido por seu filho, conforme quadro abaixo: 

DATA: 16/02/2022 

QUARTA-FEIRA 

(cursos de período integral) 

DATA: 17/02/2022 

QUINTA-FEIRA 

(cursos de período integral) 

DATA: 18/02/2022 

SEXTA-FEIRA 

(cursos de período parcial) 

Administração 

(período integral) 

Eletrônica 

(período integral) 

Ensino Médio Puro 

(com itinerário formativo em 

humanas) 

(estuda somente de manhã) 

Design de Interiores 

(período integral) 

Eletrotécnica 

(período integral) 

Novotec de Automação Industrial 

(estuda somente de manhã) 

Edificações 

(período integral) 

Mecânica 

(período integral) 

Novotec de Eletrônica 

(estuda somente à tarde) 

Meio Ambiente 

(período integral) 

Mecatrônica 

(período integral) 

Novotec de Química 

(estuda somente à tarde) 

Nutrição e Dietética 

(período integral) 

Química 

(período integral) 

Novotec de Serviços Jurídicos 

(estuda somente à tarde) 

  
Novotec de Alimentos 

(estuda somente à tarde) 

Exemplo: o aluno escolheu fazer Técnico em Química juntamente com ensino Médio que será 

cursado somente à tarde. A data da reunião do responsável será dia 18/02/2022, sexta-feira. Já o aluno 

que escolheu cursar o Ensino Técnico em Química Integrado ao Médio em período integral – o responsável 

terá a reunião no dia 17/02/2022, quinta-feira. 

 

LOCAL: Anfiteatro da escola (localizado no Bloco A) - Rua Moreira e Costa, 243 

 

HORÁRIO: das 19:00h às 21:00h. Após a reunião, para aqueles que quiserem, será realizado o tour 

pela escola. 

 

PAUTA DA REUNIÃO: 
 

Diretor: prof. José Antonio Galimberti Salerno (tempo médio previsto: 25 minutos) 

 CPS – Secretaria de Desenvolvimento x Secretaria da Educação 

 Formação do Aluno para o mercado de trabalho 

 Equipe Gestora 

 Site da escola 

 Calendário Escolar 

 Início das aulas e do semestre 

 Grade Horária de Aulas 

 Gratuidade das Refeições 

 Acesso à escola e monitoramento – APM  

 Vestimenta: dia-a-dia e aulas práticas – APM  

 Armários para guardar o material – APM 

 Doações – APM 

 

Coordenação Pedagógica: profº Nilza Benites (tempo médio previsto: 25 minutos) 

 Formação de turmas 

 Aulas teóricas e práticas 

 Material Escolar: Livros Didáticos da Base Nacional Comum Curricular 



 Material Escolar: aulas técnicas – Papelaria da GV 

 Coordenação dos Cursos 

 Processo de Ensino e Aprendizagem 

 Avaliação contínua 

 Recuperação contínua 

 Menções 

 Indicadores: promoção e retenção 

 

Direção Acadêmica / Secretaria: prof. Evaristo Oliveira (tempo médio previsto: 25 minutos) 

 Organização da secretaria – equipe 

 Horário de Funcionamento 

 Procedimentos 

 Declaração de aluno regularmente matriculado 

 Atestados e justificativas de falta 

 Histórico Escolar, Certificado 

 Reconsideração – bimestral 

 Reclassificação – final da série 

 Progressão Parcial  

 Migração entre cursos 

 Transferências 

 Aproveitamento de Estudos 

 Acompanhamento Domiciliar 

 Transporte Escolar – roteiro para Bilhete Único. 

 Cartões BOM, EMTU, CPTM 

 Sistema NSA: aluno e responsável 

 Roteiro para inclusão de foto 

 Teams 

 Email institucional 

 Protocolo Covid-19 

 

Orientação Educacional: profª Érika da Silva (tempo médio previsto: 25 minutos) 

 Competências Socioemocionais 

 Adolescência e regras: Uso do celular, Jogos, Museu 

 Atrasos 

 Saída Antecipada 

 Segurança interna e câmeras 

 Conflitos 

 Saúde e Acidentes 

 Desempenho do Aluno 

 Semana de Integração  

 Projetos: Olimpíadas, competições de esportes e dança 

 Parceiros 1. Cursos pré-vestibular: ETAPA, MeSalva! 

 Parceiros 2. Universidades: Unicsul, Instituto Ânima, São Judas, Anhembi Morumbi, projeto Orienta, 

Feira das Profissões 

 Parceiros 3. Idiomas: curso de coreano do CPS, Instituto de Idiomas Alexandre de Gusmão, Wise Up, 

4you2 

 Estágios: Ciee, NuBe, Cia. De Talentos – ATA da GV 

 Intercâmbio – diretamente pelo CPS  

 Campanha: “Cheguei até aqui. Agora preciso de Ti” – APM 

 Trote Solidário: artigos de higiene e alimentos não-perecíveis – Grêmio até 18/02/2022 

 Campanha: A escola que queremos 

 Semana de Integração 

 Agendamento de reuniões – Plandok 

 

 Opcional: Tour pela escola – acréscimo de 20 minutos 

 

Para confirmar sua presença na reunião, por gentileza preencha o formulário:  

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=bEY47UG2fUOa6dgBuCn6lL6uG-

vXxM1DunMg4p1fqFJURU1FRjUzUFFORU04Nk45NkIxNjA5TDRaSy4u 

 

Atenciosamente, 

 

Etec Getúlio Vargas 

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=bEY47UG2fUOa6dgBuCn6lL6uG-vXxM1DunMg4p1fqFJURU1FRjUzUFFORU04Nk45NkIxNjA5TDRaSy4u
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=bEY47UG2fUOa6dgBuCn6lL6uG-vXxM1DunMg4p1fqFJURU1FRjUzUFFORU04Nk45NkIxNjA5TDRaSy4u

