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Conheça os 12 projetos vencedores
da maratona de programação
HackaTrouble contra o coronavírus

Ações solidárias – A diretora-superintendente do CPS, Laura
Laganá, participou de entrevista na Band News TV sobre
iniciativas de Etecs e Fatecs para combater a Covid-19. Confira

Secretária de Desenvolvimento Econômico
apresenta live para estudantes de Etecs e Fatecs

CPS disponibiliza página no site com pergunta
e respostas sobre volta às aulas de forma rem

Patricia Ellen fará uma palestra ao vivo nesta sexta-feira (24),
às 14 horas, sobre A Gestão Pública em Tempos de Pandemia.
A apresentação faz parte do Projeto Masterclass e do
calendário de preparação para volta às aulas de forma remota
nas Etecs e Fatecs. O encontro
será transmitido no canal da Cetec no Youtube. Confira
Guia orienta professores de Fatecs sobre
aspectos da educação no ambiente digital

Para auxiliar os alunos de Etecs e Fatecs a esclarecerem
dúvidas sobre como funcionará o sistema de aulas virtu
durante o isolamento social, a AssCom selecionou as
principais questões sobre o tema e publicou no site da
instituição. O material será atualizado constantemente,
de acordo com interações nas redes sociais. Confira

Guia de Orientações Didático-Pedagógicas apresenta respostas
para as principais questões referentes a planejamento de aulas
e funcionamento da plataforma virtual. Há ainda sugestões de

Luciano Patrocínio ensina em um tutorial na internet
a consertar peças do circuito respiratório mecânico,
como a válvula expiratória e o conector para traqueia,
utilizando materiais e ferramentas de baixo custo.
Os equipamentos são essenciais no tratamento de
pacientes com insuficiência respiratória. Saiba mais

montagem de material didático, além de um passo a passo
minucioso sobre como adequar as aulas com autonomia e
segurança. Confira
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Competição online reuniu no último fim de semana cerc
de 400 participantes, divididos em 100 equipes. A inicia
teve como objetivo propor soluções tecnológicas para
enfrentar desafios impostos pela pandemia nas áreas d
saúde, mobilidade, negócios e social. Autores das melh
ideias serão convidados a desenvolver seus projetos e
entregá-los
à sociedade em até quatro semanas. Confira os venced

Professor da Etec de Batatais mostra como
fazer manutenção de respiradores mecânicos

#FiqueEmCasa

#Boas-Vindas

#OrgulhoEtec

60.937 views de post

77.945 views

33.489 views de vídeo

sobre preparação para volta
às aulas em formato virtual

de vídeo da profª Laura
Laganá sobre a volta às aulas

sobre produção de álcool
em gel na Etec Parque Belém
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