
 

Município Unidade Período Ação 

Barra 

Bonita 

Etec Comendador 

João Rays 

Durante o mês de 

fevereiro 

Nos intervalos das aulas dos novos alunos estão 

previstos shows com grupos de danças, paródias, 

dublagens, apresentações musicais e de vídeos, 

entre outras atividades. Arrecadação de alimentos 

não-perecíveis para hospital de Jaú 

Bauru Fatec Bauru 

Durante as duas 

primeiras semanas 

de aula 

Arrecadação de leite longa vida e óleo para 

instituições filantrópicas 

Cafelândia 

Etec Profª Helcy 

Moreira Martins 

Aguiar 

De 13 a 17 de 

fevereiro 

Arrecadação de produtos de higiene pessoal e 

limpeza para o Asilo São Vicente de Paula 

Campinas Etec Bento Quirino 
Até 17 de 

fevereiro 

Arrecadação de alimentos e produtos de limpeza 

para instituto de acolhimento a dependentes 

químicos 

Capital 

Etec de Esportes Até 4 de março 
Acolhimento dos novos estudantes por meio de 

ações esportivas, recreativas e sociais 

Etec Prof. Aprígio 

Gonzaga 
Dia 9 de março 

Arrecadação de alimentos para duas instituições 

filantrópicas 

Etec Prof. Horácio 

Augusto da Silveira 
A confirmar 

Recepção dos alunos com palestras e tour pela 

escola. Na Extensão E.E. Professora Carmosina 

Monteiro Vianna, calouros do curso técnico de 

Administração serão divididos em equipes para 

planejar e realizar melhorias em praças no 

entorno da escola. 

Etec Professor 

Camargo Aranha 
Dia 8 de fevereiro 

Unidade promove o Integra bixos, uma gincana 

beneficente com recepção dos calouros no 

auditório 

Etec Uirapuru 
Durante o mês de 

março 

Atividade em que os novos alunos recebem a 

missão de realizar a arrecadação de produtos de 

limpeza e higiene pessoal para serem entregues 

em um evento com apresentações lúdicas para 

instituições convidadas 

Etec Zona Leste Fevereiro 

Competições interclasses, apresentações musicais 

e teatrais, e grupos de danças que representam as 

culturas de vários países, com o objetivo de 

integrar as turmas 

Fatec Ipiranga 
Até 10 de 

fevereiro 

Recepção solidária dos novos alunos com 

palestra, café de confraternização, plantio de 

árvores e piquenique com outros os estudantes da 

faculdade 

Dracena 
Etec Profª 

Carmelina Barbosa 

Até 17 de 

fevereiro 

Coleta de alimentos não-perecíveis e itens de 

higiene para asilo. Ação será finalizada com o 

tradicional plantio de árvore 

Iguape 

Etec Engenheiro 

Agrônomo Narciso 

de Medeiros 

Dia 20 de 

fevereiro 
Brincadeira de caça ao tesouro com os estudantes 



Itapira Fatec Itapira Até março 
Coleta de leite, achocolatado e açúcar para 

doação a entidade beneficente 

Itatiba 
Etec Rosa Perrone 

Scavone 
Dia 1º de fevereiro 

Arrecadação de produtos de higiene pessoal e 

limpeza para a ONG Casa Assistencial Missão 

Belém 

Itu 
Etec Martinho de 

Ciero 

Dia 13 de 

fevereiro 

Arrecadação de um quilo de alimento ou um litro 

de leite para instituições beneficentes 

Jales Fatec Jales Dia 6 de fevereiro 
Arrecadação de leite para instituição beneficente 

da cidade 

Leme 
Etec Deputado 

Salim Sedeh 

De 13 a 24 de 

fevereiro 
Gincana interclasses e projeto caça-talentos 

Lins Etec de Lins 
Até 10 de 

fevereiro 

Arrecadação de toalhas de banho brancas para 

doação à Santa Casa de Lins 

Mauá 

Etec de Mauá 
De 13 a 24 de 

fevereiro 

Arrecadação de itens de limpeza e higiene 

pessoal para o Lar Santa Terezinha. Alunos 

veteranos organizam confraternização na 

instituição 

Fatec de Mauá 
Dia 22 de 

fevereiro 

Doação de sangue para o Banco de Sangue 

Paulista 

Mogi Mirim 
Etec Pedro Ferreira 

Alves 
Dia 6 de fevereiro Integração e interação com os alunos calouros 

Ourinhos 

Classe 

Descentralizada da 

Etec Jacinto 

Ferreira de Sá, na 

E.E Virgínia 

Ramalho 

A definir 
Arrecadação de produtos para o asilo Lar Santa 

Tereza Journet 

Penápolis 
Etec João Jorge 

Geraissate 
Dia 6 de fevereiro Coleta de material de higiene pessoal 

Peruíbe Etec de Peruíbe 
Dia 10 de 

fevereiro 

Arrecadação de alimentos para crianças com 

restrições alimentares por doenças como 

colesterol elevado, hipertensão, diabetes e 

obesidade infantil 

Presidente 

Prudente 

Fatec Presidente 

Prudente 

Durante o mês de 

fevereiro 

Coleta de alimentos não-perecíveis, organização 

de palestras e tour pela unidade, que estendeu 

tapete vermelho para receber os novos alunos 

Ribeirão 

Preto 

Fatec Ribeirão 

Preto 
Até 6 de março 

Arrecadação de produtos de higiene pessoal por 

meio de uma gincana 

Santa Cruz 

das 

Palmeiras 

Etec João Elias 

Margutti 

Dia 10 de 

fevereiro 

Arrecadação de itens de higiene pessoal para a 

Casa de Convivência Dom Bosco 

Santa Cruz 

do Rio 

Pardo 

Etec Orlando 

Quagliato 

Durante o mês de 

fevereiro 

Coleta de alimentos e itens de limpeza para 

hospital da cidade 

São Carlos Fatec São Carlos 
Até 13 de 

fevereiro 
Campanha de doação de sangue 

São José 

dos Campos 

Fatec São José dos 

Campos 
Dia 6 de fevereiro 

Arrecadação de guloseimas e material escolar 

para o Grupo de Apoio a Crianças com Câncer 



Tatuí 

Etec Sales Gomes Dia 6 de fevereiro 
Doação de leite e açúcar para a Instituição de 

caridade Irmãos de Rua de Tatuí 

Fatec Tatuí 
Até 10 de 

fevereiro 

Coleta de alimentos e visita dos calouros de 

Produção Fonográfica a uma instituição 

filantrópica 

Vargem 

Grande do 

Sul 

Etec de Vargem 

Grande do Sul 

No mês de 

fevereiro 

Gincana e arrecadação de alimentos que são 

doados para asilo 
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