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Apoio ao contribuinte – Etecs e Fatecs oferecem plantões 
gratuitos a distância para tirar dúvidas da população sobre o 
preenchimento da declaração do Imposto de Renda. Saiba mais  

Estudantes de Etecs comemoram  
Dia Mundial do Meio Ambiente  
com atividades virtuais  
Para celebrar a data comemorada nesta sexta-feira (5), 

diversas unidades de diferentes regiões do Estado 

organizaram suas programações com eventos online no 

decorrer da semana. Entre as atrações estão palestras, 

gravação de vídeos de conscientização e oficinas sobre 

reciclagem de lixo, além de projetos de alunos focados  

na promoção da sustentabilidade ambiental. Saiba mais 

  

  

Abertas inscrições para segunda turma de curso 
sobre gestão emocional em tempos de pandemia  

Com duração de 30 horas, capacitação online abordará 

temas como inteligência e gestão emocional, além de 

técnicas sobre como proteger a saúde mental diante do 

coronavírus e estratégias para enfrentar a ansiedade. O 
público-alvo são professores e funcionários do CPS. As 

inscrições devem ser feitas até quarta-feira (10). Confira 

  

Professores do CPS participam de webinar  
sobre oportunidades no mercado digital 

Ana Cláudia Oliveira, gerente de projetos da Cesu, irá 

participar da abertura da série Teachers In Tech, que ocorre 
entre os dias 9 e 12 de junho, das 14 às 16 horas. A 

programação também inclui a participação do diretor da 
Fatec Osasco, Francisco Felinto da Silva Jr., e do professor 

da Fatec São Carlos, Alfredo Colenci Neto. Saiba mais 

  

Live aborda importância das tecnologias digitais  

e da educação 4.0 diante do novo coronavírus  

Cida Zem, professora da Fatec de Jaú, apresenta na próxima 

terça-feira (9), às 19 horas, a live As tecnologias digitais  
e a Educação 4.0 – a contribuição da pandemia Covid-19.  
O evento será transmitido em parceria com Juliane Fabre 

Borges, da Anhanguera Educacional, e estará disponível nos 

perfis das duas instituições no Instagram. Confira 

Livro de professora da Etec Getúlio Vargas mostra 

acervo de obras raras e especiais da unidade  

Camila Polido Bais Hagio é curadora do Centro de Memória 

da Etec Getúlio Vargas. O e-book traz um catálogo de 222 

livros raros e especiais do acervo da unidade, que foi criada 
em 1911 para ensinar artes e ofícios a jovens do sexo 

masculino da Capital. A publicação foi lançada durante a 

programação da 18ª Semana Nacional de Museus. Confira 

  

    

#IRPF2020 

11.727 views de post sobre 

auxílio de Etecs e Fatecs para 
declaração do Imposto de Renda 

#OrgulhoEtec 

12.746 views de post sobre 

alunos de Etec classificados para 
competição de nanossatélites 

#OrgulhoEtec2 

6.219 views de vídeo sobre 

projeto de empreendedorismo 
de Etec da Capital  

 

  

 
  

     

 

  

 

https://www.cps.sp.gov.br/etecs-e-fatecs-oferecem-orientacao-gratuita-para-imposto-de-renda-2020/
https://www.cps.sp.gov.br/etecs-promovem-atividades-virtuais-no-dia-mundial-do-meio-ambiente/
https://portaldoparticipante.cps.sp.gov.br/Pages/Geral/Evento/?i=20640
https://www.sympla.com.br/teachers-in-tech__869000
https://www.instagram.com/fatecjahu/
http://www.memorias.cpscetec.com.br/arquivos/EtecGVCatalogoLivrosRaros.pdf
https://www.facebook.com/centropaulasouza/photos/a.10150419700944644/10158860013299644/?type=3&theater
https://www.facebook.com/centropaulasouza/photos/a.10150419700944644/10158864106484644/?type=3&theater
https://www.facebook.com/centropaulasouza/videos/585500535715944/
https://www.cps.sp.gov.br/
https://www.cps.sp.gov.br/etecs-e-fatecs-oferecem-orientacao-gratuita-para-imposto-de-renda-2020/
https://www.facebook.com/centropaulasouzasp
https://www.cps.sp.gov.br/estrutura/atendimento-a-imprensa/
https://twitter.com/paulasouzasp
https://www.facebook.com/centropaulasouza/
https://www.instagram.com/centropaulasouza/
https://www.linkedin.com/company/centro-estadual-de-educa-o-tecnol-gia-paula-souza-
https://www.flickr.com/photos/128339180@N02/
https://www.youtube.com/user/centropaulasouzasp
https://centropaulasouza.tumblr.com/

