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Em comemoração à 17ª. Semana Nacional de Museus foi 

realizada uma exposição de camisetas de identificação e 

outros artefatos, da Escola Professor Alcídio de Souza 

Prado, de Orlândia- SP, resgatadas por meio de doações da 

comunidade escolar

Este evento marcou também a abertura das comemorações 

dos 70 anos de instalação da Etec, que ocorreu em 25 de 

junho de 1949

Foram apresentadas 18 camisetas, duas bolsas, um boné e 

um lenço com identificações alusivas à Etec Alcídio, no 

pátio da escola, por meio da montagem de dois varais. 



Estes varais ficaram expostos de 13 a 15 de maio 

de 2019, durante o funcionamento da escola, nos 

três períodos de aula (manhã, tarde e noite)

As peças expostas pertenceram ao período de 1994 

a 2006, quando a escola era identificada como ETE, 

e de 2007 até hoje, conhecida como Etec.



Todas as peças apresentadas contém o logotipo 

do Centro Paula Souza e da escola (nas 

camisetas, estão nas mangas das peças), tendo 

as confecções aprovadas anteriormente pela 

equipe de gestão da Etec

Entre as peças expostas, foi possível observar:

• seis camisetas brancas e coloridas da ETE 

Alcídio utilizadas como camiseta de 

identificação ou “uniforme”, sendo que uma 

delas traz o vínculo do CEETEPS com a Unesp



• quatro camisetas da Etec Alcídio utilizadas 

como camisetas de identificação ou 

“uniforme”, brancas e coloridas

• uma camiseta da ETE do Grêmio Estudantil 

“Eugênio Bucci”, relativa à visita do referido 

ex-aluno na escola

• três camisetas alusivas a Semanas 

Comemorativas da Etec, de cursos diversos 

como: Semana da Gestão e Negócios, I Feira 

do Ensino Médio e 8ª. Semana da Informática



• Duas camisetas alusivas aos Jogos Interclasse

da Etec, realizados com modalidades diversas, 

sendo que uma delas contém os dizeres 

“Quarteto Fantástico”

• Duas camisetas alusivas ao vestibulinho, 

utilizadas em divulgação do referido evento, 

sendo uma da ETE e outra da Etec, tendo nesta 

última os dizeres “capacitando profissionais 

para o mercado de trabalho”



• Uma bolsa de algodão cru, utilizada pela equipe 

escolar, por ocasião das comemorações dos 60 

anos da escola em 2009, com os dizeres: “Etec 

Alcídio: uma escola sustentável”

• Uma bolsa preta plastificada da ETE Alcídio, 

presenteada a professores e funcionários em 

comemoração ao dia do professor e do 

funcionário público

• Um boné de tecido, alusivo ao 1º. passeio 

ciclístico realizado para divulgação do 

vestibulinho da Etec



• Um lenço de tecido amarelo, da ETE Alcídio, 

utilizado como identificação da equipe escolar 

em festa junina, promovida pela escola

Portanto, foram:

• Oito camisetas, uma bolsa e um lenço da ETE

• Dez camisetas, uma bolsa e um boné da Etec

Seguem fotos do evento, com a exposição de 

camisetas no pátio da escola



FOTOS DA EXPOSIÇÃO DE CAMISETAS DE IDENTIFICAÇÃO, NA ETEC 

PROFESSOR ALCÍDIO DE SOUZA PRADO, EM ORLÂNDIA

Foto 1 – cartaz de apresentação da

exposição de camisetas de identificação, 

inserido em uma das camisetas, tendo ao

fundo a galeria dos ex-diretores, no pátio

da Etec Professor Alcídio de Souza Prado,

em 13/05/2019, em Orlândia.

Fotógrafa: Maria Teresa Garbin Machado



Foto 2 – Varais da exposição de camisetas de identificação, no pátio 

da Etec Professor Alcídio de Souza Prado, em Orlândia, no dia 

13/05/2019, sendo apreciados por alunos do Ensino Médio.

Fotógrafa: Maria Teresa Garbin Machado 



Foto 3 - Varais da exposição 
de camisetas de identificação, 
no pátio da Etec Professor 
Alcídio de Souza Prado, em 
Orlândia, no dia 13/05/2019, 
sendo apreciados por alunos 
do Etim- Administração

Fotógrafa: Maria Teresa 
Garbin Machado 



Foto 4 - Varais da exposição 
de camisetas de identificação, 
no pátio da Etec Professor 
Alcídio de Souza Prado, em 
Orlândia, no dia 13/05/2019, 
sendo apreciados por alunos 
dos cursos técnicos, tendo ao 
fundo, na parede, galeria de 
ex-diretores da Etec. 

Fotógrafa: Maria Teresa 
Garbin Machado 



Foto 5 - Varais da exposição 
de camisetas de identificação, 
no pátio da Etec Professor 
Alcídio de Souza Prado, em 
Orlândia, no dia 14/05/2019, 
sendo apreciados por alunos 
dos cursos técnicos 

Fotógrafa: Maria Teresa 
Garbin Machado 



Foto 6 - Varais da exposição 
de camisetas de identificação, 
no pátio da Etec Professor 
Alcídio de Souza Prado, em 
Orlândia, no dia 14/05/2019, 
sendo apreciados por aluna 
dos cursos técnicos 

Fotógrafa: Maria Teresa 
Garbin Machado 


