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ETEC J0RGE STREET

INFORMATIVO 001/2022
Caro (a) aluno (a) Ingressante, seja bem-vindo (a)!
A Escola Técnica JORGE STREET é uma tradicional escola pública do Estado de São
Paulo que, há 47 anos tem como missão formar cidadãos éticos e qualificar
profissionais competentes, com espírito crítico e responsabilidade social, valorizando
o desenvolvimento pleno do ser humano.
Oferecemos cursos gratuitos em quatro unidades:
ETEC JORGE STREET – SEDE / SÃO CAETANO DO SUL
ETEC JORGE STREET – EXTENSÃO MARIA TRUJILLO TORLONI – SCS
ETEC JORGE STREET – EXTENSÃO E.E.CEL. BONIFÁCIO DE CARVALHO – SCS
ETEC JORGE STREET – EXTENSÃO PARQUE BRISTOL – SP
Seguem algumas informações importantes aos alunos ingressantes:

1) Validação do E-mail Institucional - OBRIGATÓRIO
Assim que sua matrícula for efetivada, você receberá um e-mail da MICROSOFT com
a definição do seu e-mail institucional. Estas informações serão enviadas no seu email particular.
OBS.: O e-mail particular em questão é o e-mail que o candidato(a) cadastrou no
momento da inscrição. Caso o aluno tenha cadastrado o e-mail dos responsáveis
por ele (pai ou mãe), o aluno deverá verificar a mensagem neste email.
Neste e-mail que será enviado ao aluno(a), pela MICROSOFT, deverá constar os
dados do seu novo E-MAIL INSTITUCIONAL e uma senha temporária, como será
mostrado abaixo:
Vamos usar um exemplo com um nome de aluno fictício:
Nome do aluno: João da Silva Santos
O e-mail que o aluno irá receber será composto pelo seu primeiro nome e último
sobrenome. Usando o João da Silva Santos como exemplo o e-mail será:
joao.santos@etec.sp.gov.br
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E acompanhado deste e-mail será enviado uma senha temporária que deverá ser
usada para o primeiro acesso. No primeiro acesso, o aluno deverá atualizar a senha.
No e-mail recebido pelo aluno estará anexo o link para fazer acesso ao e-mail
institucional, caso você precise do link , ele está logo abaixo:
http://www.etec.sp.gov.br/view/Default.aspx
Depois do aluno entrar no link, deverá aparecer a página na internet como é
mostrado na imagem abaixo onde o aluno poderá acessar seu e-mail institucional.
Observe na imagem abaixo que o local que o aluno deverá clicar está

Após clicar no link “Acesso ao e-mail”, o aluno deverá colocar as informações do
seu e-mail institucional e sua senha temporária para poder acessar pela primeira vez
seu e-mail institucional.
OBS.: Lembre-se que no primeiro acesso o sistema pedirá ao aluno(a) para mudar a
senha.

ATENÇÃO
Se você não localizou esse e-mail, verifique também na sua caixa de SPAM e Lixo
Eletrônico, caso não tenha recebido no seu e-mail pessoal o link para ativar o e-mail
institucional, você precisará acessar o link abaixo que serve para descobrir qual o
seu e-mail institucional ou para ressetar a senha:
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http://www.etec.sp.gov.br
ANTES ANOTE AS INFORMAÇÕES RECEBIDAS NO SEU EMAIL PESSOAL
Depois que o aluno clicar no link acima, deverá aparecer a seguinte página da
internet:

No local destacado em azul o aluno poderá descobrir qual seu e-mail institucional.
(caso o aluno não tenha recebido estas informações no seu e-mail particular)
No local destacado em verde o aluno poderá redefinir a senha. (caso o aluno
esqueça sua senha)
TODA COMUNICAÇÃO ENTRE A ETEC JORGE STREET E O ALUNO SE DARÁ ATRAVÉS DO
EMAIL INSTITUCIONAL,
VOCÊ PRECISA ACESSAR DIARIAMENTE.
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2)

CRONOGRAMA DE REUNIÕES DE ACOLHIMENTO DOS ALUNOS /
1ºS ANOS - REUNIÃO PRESENCIAL

Nesses dias os alunos poderão almoçar na escola das 11h30 às 12h50
ETEC JORGE STREET – SEDE
AUDITÓRIO NA ETEC JORGE STREET
DIA E
HORÁRIO

CURSOS DIURNOS

03/02
Às 8h

1AM - NOVOTEC ADMINISTRAÇÃO - MANHÃ

03/02
Às 8h

1EM - NOVOTEC DES. DE SISTEMAS (MANHÃ

03/02
Às 10h

1CT-PI - AUTOMAÇÃO INDUSTRIAL – PI
INTEGRADO

03/02
Às 10h

1DM - NOVOTEC ELETRÔNICA (MANHÃ)
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03/02
Às 13h

1GT - NOVOTEC DESEV. SISTEMAS - A M S /
PTECH

03/02
Às 15h

1AT - NOVOTEC ADMNISTRAÇÃO - TARDE

03/02
Às 15h

1HT - NOVOTEC INFORMÁTICA (TARDE)

04/02
Às 10h

1BM - NOVOTEC MECÂNICA (MANHÃ)

04/02
Às 13h

1FT - NOVOTEC MECATRÔNICA (TARDE)

04/02
Às 13h

1FM-PI - MECATRÔNICA PI - INTEGRADO

03/02
Às 19h30
03/02
Às 19h30
03/02
ÀS 21h
04/02
Às 19h30
04/02
Às 19h30

CURSOS NOTURNOS
AUDITÓRIO NA ETEC JORGE STREET - SEDE
1BN – MECÂNICA - NOITE
1AN – MANUTENÇÃO AUTOMOTIVA
1CN – MECATRÔNICA
1FN – AUTOMAÇÃO INDUSTRIAL
1EN - ELETROTÉCNICA
AUDITÓRIO NA
EXTENSÃO E.E.MARIA TRUJILLO TORLONI

03/02
Às 19h30
03/02
ÁS 19h30

03/02
Às 19h30

1AA – ADMINISTRAÇÃO
1AJ – SERVIÇOS JURÍDICOS
AUDITÓRIO NA
EXTENSÃO CEU PARQUE BRISTOL
1RH – RECURSOS HUMANOS

As reuniões de pais e /ou responsáveis serão agendadas ao final da 3ª
chamada das matrículas de primeiros anos.
As reuniões serão presenciais, no período noturno, é obrigatória a
presença de 1 responsável pelo aluno (a) menor, a equipe de gestão
está presente para tirar todas as dúvidas.
Em breve o cronograma de reunião de pais será divulgado no site,
facebook e instagran da escola.
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2) INFORMAÇÕES SOBRE :
✓ Calendário Escolar;
✓ Horário de aulas;
✓ NSA – Sistema Acadêmico;
✓ Passe Escolar ;
✓ Transporte Escolar ;
✓ Uniforme Escolar (a partir de 04/04/22 será obrigatório o uso do
uniforme, maiores detalhes nas reuniões de pais).
Encontram-se no site, na aba / ALUNOS

www.jorgestreet.com.br

3) SECRETARIA ESCOLAR

SECRETARIA ESCOLAR
REQUERIMENTOS E SOLICITAÇÕES
DE DOCUMENTOS e PASSE ESCOLAR PODEM
SER FEITOS POR EMAIL
sec.jorgestreet@etec.sp.gov.br
Colocar : RM / NOME / CURSO / PERÍODO
PRAZO MÍNIMO PARA RETIRADA
NA SECRETARIA : 02 DIAS
Não serão enviados documentos por email.
Telefone 4238-7955 – Ramal 201
Horário de atendimento no site www.jorgestreet.com.br
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4) NSA (Novo Sistema Acadêmico)
NSA é o sistema acadêmico das ETECs. Através do NSA é possível, o aluno e
seu responsável (cada um tem direito a um login e senha) acessarem as
menções, frequências, plano de trabalho docente (PTD), ficha individual do
aluno.

www.nsa.cps.sp.gov.br
5) PROTOCOLO SANITÁRIO
É obrigatório o uso de máscara e álcool gel;
Cada aluno (a) deve possuir sua própria garrafa para hidratação;
Os ambientes devem permanecer ventilados, portas e janelas abertas;

Demais informações serão passadas durante as reuniões com os alunos nas
reuniões de acolhimento
e nas reuniões de pais e/ou responsáveis, aguardem !!

SEJA BEM VINDO (A) a ETEC JORGE STREET !!!
Curta nossas redes sociais para receber as informações, novidades e vagas
de estágio, jovem aprendiz e empregos.
Facebook e Instagram - @oficialetecjorgestreet
Caso você tenha alguma dúvida, entre em contato com seu coordenador
através do e-mail.
Identifique seu coordenador no site : www.jorgestreet.com.br/equipe
multidisciplinar.
Bom Curso !

Direção

ETEC JORGE STREET
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