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Portaria: 019/2016 
 
 

“Normatização de impressões a serem realizadas pela secretaria” 
 
 
 
 
 
 
 
 

PORTARIA 
 
Tendo em vista a necessidade de economia de papel e toner, fica decidido que as impressões realizadas 

pela secretaria desta unidade apenas atenderão quando: 

 

1 – As provas forem enviadas conforme anexo – Cabeçalho_Avaliação_economia. 

 
 Utilizar espaçamento simples. 

 Utilizar a fonte Calibri, no máximo de tamanho 11 

 Utilizar sempre que possível 2 colunas 

 Reduzir o tamanho de fotos e ilustrações 
 

2 – O número de páginas para provas serão de no máximo 01 folha (frente e verso) – casos extraordinários 

somente com a aprovação do coordenador de curso ou pedagógico; 

3 – Apostilas e materiais para consulta de aluno deverão ser deixados na biblioteca da unidade para 

impressão, e o aluno arcar com os custos do serviço, preferencialmente opte por disponibilizar de forma 

on-line no Portal NSA, conforme instrução da coordenação pedagógica, para que o discente não venha ter 

custos;  

4 – Materiais de consulta para alunos, durante a aula, quando de extrema importância, deverão ser 

aprovados pelo coordenador de curso/pedagógico e ter no máximo 01 folha (frente e verso). 

 

Prazos de envio:  

1 – Provas – dois dias úteis  

2 – Materiais de consulta (deverá ser enviado ao coordenador de curso/pedagógico para aprovação) – 

cinco dias úteis.  

 

 A presente portaria ressalta ainda que as avaliações devem ser contínuas e diversificadas. Seguem 

sugestões de avaliações para um melhor processo de ensino aprendizagem: 

 

 

O Diretor da Escola Técnica Estadual "Ten Av. Gustavo Klug", 

no uso de suas atribuições legais e regimentais edita.   
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 Listas de exercícios; 
 Trabalhos de pesquisas; 
 Construção de textos através de assuntos ou temas propostos pelo professor; 

 Problematização de textos; 

 Explanação de conteúdos; 

 Montagem de painéis sobre temas específicos pesquisados e elaborados pelo aluno; 

 Leituras; 

 Atividades monitoradas; 

 Questionários; 

 Elaboração de relatórios envolvendo a aplicação de questões do cotidiano; 

 Trabalhos dirigidos; 

 Atividades com jornais, pesquisas em internet, para buscar a importância entre o conteúdo do 

componente e a atualidade;  

 Avaliação prática com um produto final; 

 Avaliação Escrita; 

 Realizar atividades práticas em laboratórios e em Campo; 

 Realização de avaliações periódicas para sanar as dúvidas; 

 Realizar relatórios referentes ao acompanhamento teórico do trabalho de TCC; 

 Participação em monitorias sob supervisão da Coordenação de curso. 

 

 

 

Pirassununga-SP, 09 de março de 2016. 

 

_________________________________________________ 

Prof. Dr. Luiz Arthur Malta Pereira 

Diretor de escola técnica 

 


