Escola Técnica Estadual de Artes – São Paulo (SP)

Calendário de Finalização do 1º Semestre/2017.
19 a 23/06/2017

Rematrícula dos alunos para o próximo semestre (on line pelo NSA)*
*VERIFICAR NO MURAL DA SECRETARIA E NO SITE DA ETEC COMO FAZER

30/06/2017
04 e 05/07/2017

Último dia Letivo
Conselho de Classe Final

07/07/2017

Divulgação das sínteses finais

07/07/2017

Rematrícula para os alunos retidos no 3º módulo (1º sem 2017)

10 a 14/07/2017

Reconsideração; Reclassificação *** ATENÇÃO AO HORÁRIO DE
ATENDIMENTO DA SECRETARIA ACADÊMICA ****

05 e 06/07/2017
24/07/2017

Rematrícula para os alunos que trancaram matrícula no 1º sem/2017
Início das aulas 2º semestre 2017
Atenção quanto ao horário de atendimento da Secretaria Acadêmica

ATENÇÃO
REMATRÍCULA
- A rematrícula antecipada NÃO significa que o(a) aluno(a) estará aprovado(a) para o
próximo módulo;
- Os(as) alunos(as) que não efetuarem a rematrícula e não se manifestarem
perderão a vaga para o 2 ° semestre 2017.
- Para efetivar a rematrícula é necessário, no caso do(a) aluno(a) menor de 16 anos, a
presença do seu responsável legal na Secretaria da Escola entre os dias 06/07/17 a
07/07/17 nos seguintes horários:
Manhã: das 10h00 às11h; Tarde: das 15:00h às 16h; Noite: das 18h00 às 19h.
- No dia 07/07/2017 será divulgado no NSA e no saguão da escola o resultado final do
semestre.
- Alunos retidos do 3º Módulo terão que efetuar sua rematrícula no dia 07/07/2017 no
horário de atendimento da Secretaria.
- O(a) aluno(a) e/ou responsável legal poderá preencher requerimento de reconsideração
do resultado final e/ou reclassificação na Secretaria da Escola no horário de atendimento,
no período acima (contar da data da publicação dos resultados).
PASSE ESCOLAR
ÔNIBUS MUNICIPAL, METRÔ E TREM
Os(as) alunos(as) regularmente matriculados na Etec de Artes para o 1° semestre de
2017 serão automaticamente cadastrados no sistema da SPTRANS.
A partir de fevereiro de 2017 é necessário o acesso ao CANAL DO ESTUDANTE no site
www.sptrans.com.br para a verificação da situação de seu cadastro.
ÔNIBUS INTERMUNICIPAL (BOM)
Os formulários de requisição e revalidação do BOM Escolar 2017 estarão disponíveis aos
estudantes e professores no site www.emtu.sp.gov.br/passe a partir do final de janeiro
2017.
- O(A) aluno(a) que for excluído da lista da EMTU por motivo de desistência/
trancamento/ portaria cancelamento ao retornar a Etec e solicitar inclusão na EMTU,
terá que pagar uma nova taxa.
Secretaria - 31/05/2017
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REMATRÍCULA 2º SEMESTRE /2017
INSTRUÇÕES PARA EFETUAR A REMATRÍCULA PELO NSA ALUNO DISPONÍVEL NO SITE DA ETEC
http://www.etecdeartes.com.br
http://nsa.cps.sp.gov.br/Default.aspx
figura1

Entrar com RM e senha nos locais indicados na figura 1.
Figura 2

Clicar em Rematrícula, conforme figura 2.

Figura 3
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Confirme os dados apresentados na figura 3, em caso de correção,
altere depois clique em “Efetuar Matrícula”.
Figura 4

Efetuada a matrícula, imprima/ salve o comprovante e guarde
como garantia.

