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CHAPA ELITE (EDUCAÇÃO, LAZER, IGUALDADE, TRANSFORMAÇÃO E ESPERANÇA)  

 

FUNÇÃO NOME MÓDULO/CURSO E-MAIL INSTITUCIONAL FOTO PROPOSTA 

PRESIDENTE 

RODRIGO 

PIASSI 

MARTINS 

2º ETIM DS rodrigo.martins92@etec.sp.gov.br 

 

1° Proposta: 

A proposta do "show de talentos" consiste em uma semana 

de competições entre os alunos em ramos como:  

matemática, feira de ciências, desenvolvimento de jogos, 

xadrez, dança, música e etc... De maneira que ajude o aluno 

em seu aprendizado ao mesmo tempo que deixa sua rotina 

mais descontraída e diferenciada. 

2°Proposta: Realizar homenagens nas redes sociais e a 

entrega de certificados online/presenciais parabenizando os 

alunos que tiveram ótimo desempenho durante as aulas.  

 

3°Proposta: Sugerir a expansão do Papo Furado (criado pela 

professora Joseli) de maneira que os alunos e professores 

interajam em  um bate papo (voluntário) voltado para um 

mailto:rodrigo.martins92@etec.sp.gov.b


conteúdo descontraído, assim , temos uma melhor relação 

entre o aluno e professor durante a pandemia e podendo 

melhorar o desempenho do aluno durante as aulas. 

VICE-PRESIENTE 

LISS LAINE 

BARBOSA DA 

SILVA 

1°ETIM DS liss.silva@etec.sp.gov.br 

 

 

Proposta: 

Iremos promover e implementar ações sustentaveis e 

que colaboram com o meio ambiente como a tentativa 

arborização de algum espaço dentro da cidade de 

Pirassununga, sistema de coleta seletiva e Captação 

de água das chuvas 

Objetivo: desenvolvimento de um sistema de 

captação de água proveniente das chuvas, por meios 

de calhas,e encanamentos aparentes e bombas 

hidráulicas de baixo custo. Permitindo uma economia 

de água, que além do benefício ambiental, garantem 

um pouco mais de recursos financeiros para 

investimentos em áreas de interesse dos estudantes. 

PRIMEIRO 

SECRETÁRIO(A) 

AMANDA 

MARISCAL 

ROQUE 

2º ETIM DS amanda.roque3@etec.sp.gov.br 

 

1° Proposta: 

 

Grupo de estudos, onde um aluno se voluntária para 

dar "aulas de reforço" para os alunos que não 

entendem certa matéria. Serão criados canais no 

Teams para cada matéria, e cada grupo terá seu 

horário de aula discutido pelos integrantes.  

 



2° Proposta: 

Aulas opcionais, podem ser tanto após o fim das aulas 

ou finais de semana, para que a escola ensine coisas 

importantes da vida adulta, como por exemplo: como 

montar um bom currículo, entender como pagar 

impostos, como tirar uma carteira de trabalho, entre 

várias outras coisas importantes para a vida adulta. 

SEGUNDO 

SECRETÁRIO(A) 

JOÃO PEDRO 

BOSCOLLO 
2º ETIM DS joao.boscollo@etec.sp.gov.br 

 

Proposta: Elaborar Clube e feira do livro na escola 

incentivando a leitura e interação entre os alunos. 

Além disso também pretendemos sugerir a indicação 

de livros por parte dos professores de português para 

mostrar um pouco mais sobre a literatura e seus 

diferenciais aos alunos. 

PRIMEIRO 

TESOUREIRO 

YASMIN 

VICTORYA DE 

ARAÚJO 

2º ETIM DS yasmin.araujo12@etec.sp.gov.br 

 

Proposta: 

Realizar eventos de arrecadação de alimentos para 

famílias necessitadas (principalmente em tempos 

difíceis como em tempos de pandemia) 

SEGUNDO 

TESOUREIRO(A) 

PEDRO 

AUGUSTO 

RAMOS DE 

SOUSA 

2º ETIM DS pedro.sousa88@etec.sp.gov.br 

 

 

 



ORADOR(A) 

BÁRBARA 

HILÁRIO 

PINTO DE 

ALMEIDA 

1º ETIM DS barbara.almeida55@etec.sp.gov.br 

 

 

Proposta: Criação de uma página para facilitar a 

interação da Oradora com os alunos , compartilhando 

notícias, novidades e eventos da escola. 

DIRETOR(A) 

CULTURAL 

ISABELLY DA 

SILVA XAVIER 
1º M-TEC RH isabelly.xavier01@etec.sp.gov.br 

 

1°proposta: 

Conversar e sugerir aos professores que as aulas 

sejam gravadas para que todos todos que tiverem 

problemas de conexão, e imprevistos ou necessidade 

de rever a aula, eventualmente possam reassisti-la.  

 

2°Proposta: 

Elaborar salas de debate em temas como filosofia, 

sociologia , história e ciências, realizando aos 

interessados sessões de compartilhamento de ideias e 

informações. 

3°Proposta: sugerir a realização de palestras e 

sessões de teatro na escola contribuindo com a cultura 

e bem estar social de alunos, professores e 

coordenadores. 

DIRETOR(A) DE 

ESPORTES 

MATHEUS 

AUGUSTO DE 

SOUZA LIMA 

2º ETIM DS matheus.lima339@etec.sp.gov.br  

Proposta: 



 

 

Organizar campeonatos esportivos (tanto ead como 

presencial) como, por exemplo basquete, futebol, 

xadrez, trote, gincatec e acampatec. 

Tentando realizar campeonatos com outras escolas 

próximas 

DIRETOR(A) 

SOCIAL 

LUIS FELIPE 

DA COSTA 
1º ETIM DS luis.costa113@etec.sp.gov.br 

 

Proposta: 

Conhecer os alunos da escola para melhor eficiência 

do meu trabalho de selar o bom relacionamento 

através de uma pesquisa(opcional) a ser respondido 

pelos alunos da escola para nossa chapa ter a 

informação de Hobbies e preferências dos alunos. 

DIRETOR(A) DE 

IMPRENSA 

GIOVANNA 

ISABELLE DOS 

SANTOS 

1º ETIM MK giovanna.batista18@etec.sp.gov.br 

 

 

 Proposta: 

Criar o “Reclame aqui”. Sabemos que o diretor de 

imprensa é a “ponte” entre os alunos e a chapa, por 

isso pretendemos criar o Reclame aqui e vou estar 

supervisionando para que vocês possam colocar 

críticas e sugestões de modo que possamos melhorar 

cada vez mais. 

SUPLENTE 

LUCAS 

MORAES DA 

COSTA 

2º ETIM DS lucas.costa376@etec.sp.gov.br 

 

 

 

 Pirassununga, 19 de março de 2021. 


