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Palestras

Agropecuária

 Os alunos Matheus e Henrique, cursantes da 
USP, vieram diretamente de sua faculdade para 
ensinar os alunos do Etim de Agropecuária 1º, 2º e 3º 
anos sobre a pecuária orgânica e seus benefícios 
para a saúde do ser humano e do meio ambiente. Tal 
palestra faz parte da programação da Semana da 
Agricultura Orgânica de 2018.

 Palestra da profª Elvira sobre 
IST’s e Gravidez na Adolescência - 

16/10/18
 A profª. Elvira apresentou outra 
palestra para todos os Etim’s, a fim de 
incentivar a prevenção contra as IST’s, 
infecções sexualmente transmissíveis, e 
gravidez na adolescência.
 Conversou com os alunos sobre 
os «contratempos» que uma gravidez na 
adolescência, período em que o 
estudante está formando sua vida, pode 
causar e, também, falou sobre a 
importância de estar  sempre se 
prevenindo para ev i tar  doenças 
incuráveis e que podem trazer algum tipo 
de problema mais grave futuramente.

Etim’s Agro e Info

Enfermagem

Palestra com a Profª Elvira - DST e 
gravidez na adolescência

 
 No dia 03/07/18, a professora 
E l v i r a ,  d o  c u r s o  T é c n i c o  d e 
Enfermagem, ministrou uma palestra 
sobre DST e Gravidez na Adolescência.
 Orientou os alunos sobre a 
importância de se prevenir, as vantagens 
para a saúde e, também, sobre as 
consequências que a falta de prevenção 
ou um simples descuido pode causar.
 A palestra foi ministrada a todos 
os Etim’s de Agropecuária e Informática 
para Internet.

 
 A profª. Núria,  do curso Técnico em 
Enfermagem, juntamente com os alunos do 3º 
módulo do Curso Técnico em Enfermagem, realizou 
uma palestra sobre bullying, a fim de retratar sobre o 
que é e como se deve reagir quando você for o alvo de 
brincadeiras de mau gosto. Foi realizada uma 
dinâmica para a integração dos alunos, que 
funcionou da seguinte forma: foram vendados os 
olhos de cada um deles e aqueles que se sentissem 
confortáveis poderiam desabafar sobre si mesmo ou 
sobre alguém que sofre ou sofreu bullying (não era 
necessário revelar o nome). A atividade foi aplicada 
em todas as salas dos Etim’s.

ETIM’S - AGRO E INFO

Palestra sobre Bullying - Profª. Núria

 

Tendo em vista a conscientização dos alunos com relação aos males causados pelo uso de 

drogas, a direção da Etec pediu ao Policial Samogim que, por meio do projeto PROERD, conversasse 

com os alunos a respeito dos prejuízos causados, pelo uso de drogas, na sociedade e nos indivíduos. 

O bate-papo aconteceu no refeitório da Etec e contou com a participação de todas as salas 

dos ETIMs, uma vez que este problema se tornou um dos principais motivos de violência e 

criminalidade entre os jovens em nosso país.

PALESTRA- PROERD

  DR. VICTOR RIGO
 O dr. Victor Rigo, especialista no cuidado com suínos, veio até nossa escola falar sobre a criação dos mesmos e também 
sobre a inseminação: como praticar o ato de inseminar, quais cuidados precisamos ter, dentre outras informações.
 A palestra foi feita para os alunos do 1º, 2º e 3º Etim’s de Agropecuária e fez parte do cronograma especial montado para a 

Semana da Agricultura Orgânica. 

Agropecuária



 Palestra Outubro Rosa e Novembro Azul

 As alunas do 2º Módulo do Técnico em Enfermagem, 
apresentaram aos alunos dos ETIM’s uma palestra sobre o Outubro 
Rosa e o Novembro Azul. As meninas orientaram sobre o câncer de 
mama, a origem dessa campanha e a importância de se prevenir, 
orientaram a sempre fazer o exame de toque a fim de se auto-
diagnosticar e fazer a tempo um tratamento para evitar maiores riscos 
à saúde.
 Avisaram sobre os sintomas que a doença acarreta e que, se 
alguém vier a sentir qualquer um deles, é preciso procurar ajuda.
 Os meninos do 2º módulo falaram sobre o Novembro Azul e 
trouxeram orientações esclarecedoras para os alunos repassarem 
aos pais.

Enfermagem

No dia 16/08/18 às 14h no auditório da Etec, foi realizado, pelo diretor do 
Departamento Municipal do Meio Ambiente, um treinamento aos 

funcionários da unidade escolar sobre pequenas ações no descarte de 
materiais recicláveis que auxiliam na diminuição do número de resíduos.

 A partir de tal treinamento, a Etec aboliu o uso de copos descartáveis, 
como forma sustentável de agir. 
 Os copos descartáveis foram substituídos por copos de vidro.

Funcionários da Etec

 Em 18/10/18, a ex-aluna do curso Técnico em Açúcar e Álcool  Jennifer de Cassia Garcia Roberti, esteve 
em nossa unidade e passou aos nossos alunos um pouco de sua experiência profissional. Contou como foi sua 
jornada como estudante e sua experiência na busca de emprego e hoje, após já ter passado por algumas 
empresas. 

AÇÚCAR E ÁLCOOL

ENFERMAGEM

 
PALESTRA SOBRE O 

HEMOCENTRO

 R e p r e s e n t a n t e s  d o 
hemocentro vieram até a Instituição 
de Ensino «Manoel dos Reis 
Araújo» expl icar sobre como 
funciona uma doação de sangue e 
quais os critérios avaliados para 
que se possa ser doador.
 A palestra foi realizada para 
o s  a l u n o s  d o s  E t i m ’ s  d e 
Agropecuária e Informática, além 
dos cursos técnicos modulares: 
Enfermagem e Açúcar e Álcool.
 Além disso, os alunos do 
Curso Técnico em Enfermagem, 
acompanhados da professora 
Elvira participaram da coleta de 
sangue que foi um sucesso.

Palestra -  Setembro Amarelo

 A Profª. Clunes, mediadora de um aluno de inclusão do 
1º ETIM de Agropecuária, ministrou uma palestra, no dia 
26/11/18, sobre a prevenção ao suicídio, ou Setembro Amarelo. 
Além de nos contar o por que surgiu o nome dessa campanha, 
falou sobre a importância de pedir ajuda e assistência 
profissional, os motivos que levam o jovem de hoje a ter 
depressão e como expressar seus sentimentos e angústias 
pode auxiliar no combate contra  doenças atuais, como 
depressão e ansiedade. 
  A palestra foi apresentada para todas as salas 
dos ETIM’s.

 Etim’s Agro e Info
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