
ATA DE REUNIÃO DE PAIS E RESPONSÁVEIS DO NOVOTEC  

 

Aos quatro de maio de 2022, às vinte horas, realizou-se a Reunião de Pais e 
Responsáveis das turmas do Novotec, manhã e tarde, no formato online, através da plataforma 
Google Meet.  

A reunião teve início às 20h com a apresentação dos coordenadores Emerson Araujo 
e Willy Maiorano, a coordenadora educacional Maria Teresa, a diretora Neli Milleto e a 
participação dos pais pelo link do GoogleMeet disponibilizado no site, grupo de representantes 
e envio pelo NSA. 

O coordenador Emerson Araujo iniciou a reunião apresentando a equipe de trabalho, 
formada pela Diretora Neli Fernandes de Moraes, o Diretor de Serviços Miguel Ângelo Zarate, o 
Diretor Acadêmico Izabel Ligiane, a Coordenadora Pedagógica Vera Lemes, a orientadora 
educacional Maria Teresa Mondin, os coordenadores de curso da Etec Tiquatira: Emerson 
Araujo, Willy Maiorano (Novotec), Jeferson Santos Santana (Química), André Luiz Camani 
(Design Gráfico), Marcos Donizete (Administração), Ligia Viana (Modelagem do Vestuário). Foi 
informado que o atendimento aos alunos do NOVOTEC ocorre pelos coordenadores Emerson e 
Willy sendo que, no horário em que não estiverem, a escola mantem um responsável da equipe 
da coordenação para o atendimento presencial na escola. A orientadora Maria Teresa trata 
diretamente da parte acadêmica dos alunos, baixo rendimento, progressão parcial enquanto o 
prontuário do aluno, emissão e entrega de documentos, carteirinha fica sob responsabilidade 
da secretaria, com a Izabel, diretora acadêmica.  

Foi dada as orientações gerais quanto ao acompanhamento dos recessos, datas 
comemorativas, entre outros, através do calendário escolar, no site da escola, pelo link na tela 
principal ou no endereço http://www.etectiquatira.com.br/secretaria. 

Foi informado que todos os eventos e visitas técnicas são publicados na agenda do site 
da escola, no endereço http://www.etectiquatira.com.br/eventos/ com todas as informações 
neste canal. Para que o estudante participe da visita técnica ainda é enviado uma autorização 
com a informação do local de encontro e professor responsável. O pai ou responsável deve 
assinar dando ciência do evento, sendo que, na impossibilidade do comparecimento do filho(a) 
à visita não haverá prejuízo quanto ao rendimento.  

A coordenação informou que o canal oficial de comunicação é feito pelo site, sendo 
que é possível o contato dos pais e responsáveis através dos telefones 2225-2504/2093-2021 
ou envio de mensagens para a escola através do email da secretaria, 
secretaria@etectiquatira.com.br, responsável pelo direcionamento interno da mensagem. 

 A orientadora Maria Teresa comunicou que não ocorrem dispensas, sem 
programação, antes do final do período de aulas, manhã e tarde. Caso seja necessária a entrada 
e/ou saída da turma em horário fora do período regular, a informação é enviada 
antecipadamente ao Grupo de Representantes no Whatsapp que repassa a informação à turma. 
A orientadora reforçou a importância do acompanhamento, pelos pais, dessas mensagens 
diretamente no celular do filho. 

Sobre as faltas foi colocado que o atestado médico somente justifica a falta, não 
abona, assim as atividades que ocorram, devido à falta médica, podem ser realizadas 
posteriormente pelo aluno. Somente faltas acima de 16 dias dará, ao aluno, o direito à atividade 
domiciliar com a comunicação à secretaria escolar. É importante ainda que, quando necessário, 
o aluno faça a entrega de laudo médico na escola para melhor direcionamento no caso de 
necessidade ou emergência. 

O coordenou apresentou os horários de entrada manhã e tarde, respectivamente às 
7h10 e 13h05, solicitando que seja respeitado esses horários. Na entrada da escola é obrigatória, 
a apresentação da carteirinha escolar.  

Para finalização da reunião foi apresentada a proposta dos jogos escolares na ETEC 
Tiquatira que será acompanhamento pela Prof. Silvania, do componente de Educação Física. Os 
alunos participarão dos jogos na escola, entre as turmas, para posteriormente, os melhores 
colocados participem dos jogos no TECSESP, um campeonato entre as ETECs. Para participação 
é obrigatório o preenchimento do formulário com informações do convênio, autorização de 
próprio punho e envio do atestado médico para que e, em caso de acidentes, haja o melhor 
direcionamento e ciência dos pais. O link do formulário do google, no endereço 
https://forms.gle/xNkwUATBXFkcGFW97   será compartilhado com os alunos no site e grupo de 
representantes. Sem mais, a reunião foi encerrada às 21h. 
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