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Orientações Gerais – 2022

Calendário escolar 2022 – O calendário está disponível no site da escola, no

endereço http://www.etectiquatira.com.br/secretaria/ , com link na tela inicial do site.

Eventos e Visitas Técnicas: Disponibilizado na área Agenda do site.

http://www.etectiquatira.com.br/eventos/

Comunicação e Informação: Serão realizadas exclusivamente pelo site.

Dúvidas email: secretaria@etectiquatira.com.br

Comunicação sobre aulas e orientações – Grupo de representantes.

Contato: 2225-2504 e 2093-2021

Coordenação de curso, Coordenação Pedagógica e orientação educacional

http://www.etectiquatira.com.br/secretaria/
http://www.etectiquatira.com.br/eventos/


Rotina escolar

NOVOTEC MANHÃ
NOVOTEC 

TARDE

Entrada 07h10 13h05

Intervalo 09h40 às 10h
15h35 às 

15h55

Saída 12h30 18h25

Identificação: É obrigatória a apresentação da carteirinha
na portaria da ETEC.

Os alunos devem seguir os horários de entrada e saída.



Rotina escolar

Atestado médico somente justifica falta , não abona

Para faltas acima de 16 dias, o aluno terá direito a atividade domiciliar.

Problema de saúde enviar laudo para secretaria

Informamos que os alunos do NOVOTEC não serão mais dispensados antes do final do

período de aulas, manhã e tarde. Caso seja necessário a entrada e/ou saída da turma

em horário fora do período regular, enviaremos a informação antecipadamente no

Grupo de Representantes.

Faltas

Saídas antecipadas

Saída antecipada somente com responsável, que consta no NSA.  



Jogos Interclasses

Realização dos jogos escolares na ETEC Tiquatira com acompanhamento da

Prof. Silvania, Ed. Física.

Os jogos escolares serão preparatório para o TECSESP.

Para participação é obrigatório o preenchimento do formulário com

informações do convênio e envio do atestado médico.

O link será compartilhado com os alunos pelo grupo dos representantes.

https://forms.gle/xNkwUATBXFkcGFW97

https://forms.gle/xNkwUATBXFkcGFW97


Formulário



Alunos com baixo rendimento e PPs

Somente os alunos com baixo rendimento serão convocados pela Orientação

Educacional.

Dúvidas sobre notas e frequência, consultar NSA ou agendar com a

Orientação Educacional – Maria Teresa.

Horário da Orientação Educacional:

segunda e sexta das 7h às 16h

Terça e quarta das 14h às 23h

Quinta das 10h às 18h

Contato pelo telefone ou email da secretaria: secretaria@etectiquatira.com.br

Importante: Manter os dados do aluno e responsável

atualizados (email, telefone).

mailto:secretaria@etectiquatira.com.br


Formatura

As informações serão dadas pela empresa no próximo semestre.




