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 Projeto doe um sorriso, o projeto consiste 

em ajudar famílias carentes tanto da etec 

quando fora dela com cesta básica, nos 

arrecadaremos alimentos ou dinheiro para 

montar uma cesta básica tanto com os alunos 

quanto com comércios de Pirassununga e 

região, e faremos isso através de 

propagandas em jornais e Internet. 

VICE-PRESIENTE 
NICOLE DA SILVA 

DIAS 
1º ETIM ADM nicole.dias7@etec.sp.gov.br 

 

Minha proposta é com o objetivo da 

conscientização dos alunos, entra também no 

nosso projeto, palestras com profissionais na 

área da saúde e do meio ambiente. 

Caso durante o ano tenhamos condições é 

oportunidades, promoveremos passeios e 



visitas, visando principalmente o Dia do 

Estudante 

PRIMEIRO 

SECRETÁRIO(A) 

JULIA CRISTINA 

POLIDORIO 
1º ETIM ADM julia.polidorio@etec.sp.gov.br 

 

Acima de tudo, vou lutar pela mudança, por 

uma gestão democrática, participativa e 

transparente, na qual todos tenham acesso 

aos dados, aos financeiros, administrativos, 

na qual as discussões coletivas sejam ouvidas 

e respondidas, e não deixadas de lado ou 

esquecidas, e por uma escola que não seja um 

espaço apenas de estudo e produção técnica, 

mas sim, um local de convivência, 

humanidade, de relacionamentos que todos 

agem, e acima de tudo sentem. 

SEGUNDO 

SECRETÁRIO(A) 

JEFFERSON GABRIEL 

SANTOS DE ARAÚJO 
1º NOVOTEC RH jefferson.araujo20@etec.sp.gov.br 

 

Minha proposta, é criar um debate mensal 

com todos os representantes de sala, e ver as 

suas reclamações em relação aos estudos ou 

em relação a chapa. 

PRIMEIRO 

TESOUREIRO 

NICOLE RELIQUIA 

VALE MARQUES 
2º ETIM ADM nicole.marques@etec.sp.gov.br 

 

Administrar o dinheiro do grêmio para que 

seja benéfico para todos os estudantes, a fim 

de melhorar a vida acadêmica. 

SEGUNDO 

TESOUREIRO(A) 

BEATRIZ NORI DA 

COSTA 
1º ETIM MKT beatriz.costa159@etec.sp.gov.br 

 

 

Quero trazer o projeto campanha do agasalho, 

pois está chegando o frio, e muitas pessoas vão 

precisar da nossa ajuda nesse momento 



ORADOR(A) 
EZEQUIEL 

ALEXANDRE BATISTA 
2º ETIM MKT ezequiel.batista2@etec.sp.gov.br 

 

: Como orador me proponho a representar a 

chapa e com voz ativa representar cada aluno 

para assim podemos ter um bom ano letivo e 

melhorar a vida acadêmica do aluno  

Proposta: semana das profissões; para 

incentivar e motivar os alunos a se 

empenharem nos estudos trazer alguns 

profissionais, da escolha da maioria dos 

alunos, para fazer uma palestra e tirar 

dúvidas dos alunos. 

DIRETOR(A) 

CULTURAL 

BÁRBARA SILVESTRE 

DA CRUZ MAMEDE 

SARAIVA MELO 

1º ETIM MKT barbara.melo8@etec.sp.gov.br 

 

Trazer oportunidade de entretenimento e 

conhecimento de forma cultural, para o 

ambiente escolar 

DIRETOR(A) DE 

ESPORTES 
JOÃO PEDRO EUGÊNIO 2º NOVOTEC BD joao.eugenio6@sp.gov.br 

 

Se ganharmos a eleição da chapa promoverei 

mais práticas esportivas na escola como 

intercalasse-se, treinos para campeonatos 

fora da escola, só que com a visão de um 

aluno como qualquer outra, tendo como 

objetivo a melhor experiência dos alunos 

DIRETOR(A) SOCIAL 
ISABELLA OLIVEIRA 

DE ALMEIDA 
1º ETIM RH isabella.almeida49@etec.sp.gov.br 

 

- Campanha do agasalho, alimento etc. 

- Reciclagem de lixo. 

- Campanhas de prevenção (gravidez 

precoce, drogas etc.) 



- Grupos de discussão (preconceito, inclusão 

social) 

DIRETOR(A) DE 

IMPRENSA 

SOPHIA APARECIDA 

MORANDIN 

VOLTARELLI 

1º ETIM ADM sophia.voltarelli@etec.sp.gov.br 

 

- Manter as páginas online do grêmio sempre 

atualizadas postando notícias, comunicados 

e eventos de nossa escola; 

- Consultar por meio de enquetes os 

interesses dos alunos antes de cada evento; 

- Disponibilizar e manter contato e para 

qualquer sugestão, crítica ou dúvida que os 

alunos gostariam que fossem passadas para a 

diretoria e vice-versa; 

SUPLENTE 
JULIA VITORIA DA 

SILVA GONÇALVES 
1º ETIM ADM julia.goncalves81@etec.sp.gov.br 

 

Minha proposta é dar mais voz aos alunos, 

que muitas vezes não são levados a sério, e 

também minha função vai ser ficar atenta aos 

integrantes, para se caso algum não colaborar 

com um grêmio responsável, estarei lá para 

substituí-lo. 

  

 

 

Pirassununga, 19 de março de 2021. 

 


