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GALINHAS POEDEIRAS

 Em parceria com a UFSCar - Universidade Federal de São Carlos, a Etec Manoel dos 
Reis Araújo desenvolveu, no ano de 2018, o projeto de galinhas poedeiras. O 1º ETIM 
Agropecuária ficou responsável por reformar a granja e por deixá-la adequada ao 
desenvolvimento das atividades. Os alunos do 3º ETIM Agropecuária, orientados pelo 
professor Júnior Otaviano, fizeram todas as pesagens, as rações e ficaram responsáveis por 
toda a manutenção dos animais e da granja em si. Tudo a partir da interação via internet com a 
professora Luciana da UFSCar - Campus Araras. No final de 2018, as galinhas já estavam 
produzindo ovos, que foram analisados e, posteriormente vendidos à comunidade pela 
Cooperativa-Escola.

Projetos

PROJETO AVIÁRIO MÓVEL

 Em parceria com a USP - Universidade de São Paulo, os alunos do 3º ETIM de 
Agropecuária desenvolveram o Projeto Aviário Móvel, que teve início na Semana de Agricultura 
Orgânica de 2017, em que os estudantes da Universidade vieram fazer uma palestra na Etec. 
Trata-se de uma maneira não convencional de criar e tratar galinhas. Estas ficam em aviários 
feitos de bambu e arame e que podem ser transportados a diferentes lugares.
 Os alunos da USP, orientados por docentes da instituição, vinha para desenvolverem o 
projeto com os discentes de nossa escola.
 Integrado a isso, houve a participação de 5 alunos da Etec Manoel dos Reis Araújo, do 3º 
ETIM de Agropecuária, no Congresso de Animais de Companhia realizado na USP de 
Pirassununga nos dias 03/08, 04/08 e 05/08/2018. Os alunos ficaram no alojamento da 
Universidade e disseram que a aprendizagem e as vivências foram muito significativas.

FÁBRICA DE ESTUDANTES 

 O projeto do professor Eric Martins, que leciona a disciplina de História, no 2º ETIM de 
Agropecuária, teve como objetivo preparar os alunos dos ETIM’s de Agropecuária e Informática 
para Internet para o ENEM, dando dicas de como estudar, como responder as questões no 
vestibular e, até mesmo, como fazer um mapa mental. O curso foi ministrado durante três 
segundas-feiras das 15h às 17h e vai ao encontro do projeto desenvolvido pela professora Edna 
Paulo, que prepara os alunos para o ENEM na disciplina Matemática. O projeto terminou no dia 
17/09, com total sucesso.



PROJETO SER E FAZER

 Durante o ano de 2018 foi desenvolvido na Etec 083 o Projeto Ser e Fazer, também conhecido 
como`Projeto Gentileza, por carcterizar-se por ações que transformem o ambiente em que estamos, 
deixando-o mais equilibrado, limpo e harmonioso. Esse projeto tem a intenção de fazer com que os discentes 
despertem para sua importância no ambiente escolar e para seu papel como agente transformador a partir da 
disciplina, da limpeza, do cuidado e da gentileza no dia a dia da escola.
 Durante 2018, alguns alunos ficaram responsáveis pela limpeza das carteiras e das salas de aula. 
Além disso, foram criadas e apresentadas aos alunos Regras de Sala de Aula, que correspondem a um 
auxílio quanto à organização dos materiais escolares, da sala e do ambiente que os cerca. Foi assistido com 
todas as salas dos ETIM’s o vídeo «A Arte de Ser Leve», com Leila Ferreira, em que são discutidas atitudes 
cotidianas que tornam nossa presença çmais respeitosa e sadia. Os alunos trouxeram informações sobre 
como está o Respeito na contemporaneidade e como podemos mudar o atual contexto a partir de nossos 
atos.
 Outra atividade desenvolvida dentro do projeto Ser e Fazer foi a reflexão a partir do tema Disciplina: O 
que é? Como consegui-la? ministrada pela Coordenadora Pedagógica nos ETIM’s. Os alunos refletiram 
sobre o termo disciplina e sobre a formação dos indivíduos na atualidade: Será que estamos sendo educados 
para vivermos em uma democracia em que A MAIORIA participa? Ou será que preferimos viver sob uma 
liderança autoritária? Refletimos sobre isso a partir do que os alunos descreveram como «ser líder» e «manter 
a disciplina» dentro da sala de aula, o que nos remetia a um posicionamento demasiado autoritário por parte 
do professor (os alunos diziam ser necessário o autoritarismo para que houvesse o respeito e a ordem em 
sala). Refletimos sobre essa visão estar em sintonia ou ser contrária a nosso atual contexto democrático: 
Indivíduos que precisam de um líder autoritário têm espaço no mercado de trabalho e na sociedade atuais?
 Além de formações a partir de palestras e atividades diferenciadas, fez parte do Projeto Ser e Fazer, 
em conjunção com o Projeto  Artes x Sustentabilidade, a limpeza do jardim da escola e a transformação 
deste em um espaço colorido, alegre e acolhedor. Houve a produção de bancos, a partir de troncos de 
árvores, de canteiros, a partir de pneus pintados e foram plantadas ervas aromáticas e de diferentes texturas, 
para que haja o desenvolvimento de um mini Jardim Sensorial. Além disso, houve, por parte dos discentes, a 
produção de bandeirinhas com materiais reutilizáveis para serem utilizadas na Festa Junina e o conserto da 
mesa de ping-pong a partir de doações feitas pelos próprios alunos.
 Tudo isso, para desenvolver no estudante a consciência de que o desperdício deve ser evitado, de que 
o lixo pode, na maior parte das vezes, ser reutilizado e de que a organização do ambiente e a alta 
produtividade partem, primeiramente, de nossa postura e nossas ações.



PROJETO ETEC MANOEL DOS REIS ARAÚJO:
50 ANOS DE HISTÓRIA, MEMÓRIA E IDENTIDADE.

 No dia 10/08/2018, no evento em homenagem aos 50 anos da Etec Manoel dos Reis Araújo, a professora 
Karina Aparecida Fioretti apresentou aos alunos e presentes na solenidade, informações e dados da escola 
coletados por ela durante seu projeto de pesquisa, que tem como objetivo fazer um levantamento da História e 
Memórias da Etec 083. Para o desenvolvimento do projeto foram realizadas entrevistas a funcionários e 
docentes que lecionam na Etec há mais de 30 anos. Além disso, foram feitos levantamentos nos documentos do 
Arquivo da Etec e entrevistas a ex-alunos.
 Agradecemos à professora Karina pelo empenho e por retomar as memórias de nossa escola, 
possibilitando um laço que une gerações responsáveis pela identificação da Etec.

PROJETO RODA DE LEITURA

 o Projeto Roda de Leitura passou por adaptações em 2019. Ao invés de ser feito como uma atividade 
voltada aos alunos alojados da Etec, teve como principal intuito, discutir e refletir sobre temáticas importantes 
aos estudantes.
 Foi discutido, como tema inicial, a Ansiedade, que tanto afeta os adolescentes contemporâneos. No mês 
seguinte, a pedido dos próprios alunos, o projeto passou de mensal a semanal e os temas discutidos passaram 
a ser os diferentes períodos literários.
 Tal mudança deveu-se à necessidade observada pelos jovens de ter conhecimentos no campo literário 
para que consigam ter bons resultados no ENEM.
 Foi feito, então, da seguinte forma: todas as terças-feiras, das 12h às 12h25 eram selecionados textos e 
discutidos os períodos literários e as características destes, além dos contextos que os produziram.
 Os alunos já mostraram interesse na permanência do projeto na escola. Serão feitas as reformulações 
necessárias na parte escrita e este permanecerá durante todo o ano de 2019.

COLETA SELETIVA

 Preocupada com as questões ambientais, a Etec Manoel dos Reis Araújo 
conta com as seguintes ações:
1 - Papa-pilha; 
2 - Barril para descarte de óleo;
3 - Lixeiras de coleta seletiva;
4 - Coleta e descarte de lixo eletrônico
 
 A partir do 2º semestre de 2018, a unidade aboliu o uso de copos 
descartáveis e aderiu ao Projeto «Brigada de Instrumentos de Escrita Faber 
Castell», que incentiva a reciclagem de instrumentos da escrita, ou seja, a Etec 
agora é local de coleta de materiais, como: borracha, lápis grafite, canetinhas, 
canetas, marcadores para quadro branco, destaca texto, apontadores, dentre 
outros.



 Outro projeto do aluno Matheus Grisi, presidente suplente do Grêmio Estudantil, foi a ideia de fazer com 
que os alunos conversem, durante aulas voltadas à reflexão, com um professor ou coordenador de confiança 
para relatar seus problemas pessoais, familiares ou dúvidas referentes à adolescência. Tal ação será 
implantada no ano de 2019.  
 Isso demonstra a participação ativa dos alunos, ao se colocarem como agentes no processo educativo.
 Outro exemplo de colaboração é a aluna Bianca de Cássia dos Santos Almeida, do 2º ETIM de 
Agropecuária, que redigiu, a partir do 2º semestre de 2018, os textos que lemos nos Boletins Informativos. 
Desde já, agradecemos a colaboração e o empenho.

VIVEIROS

 A Etec Manoel dos Reis Araújo, em parceria com o Departamento do Meio Ambiente, cultiva mudas de 
árvores nativas e árvores para plantio em área urbana. 
 No desfile cívico em homenagem ao aniversário da cidade, a escola distribuiu ao público presente 
mudas cultivadas em nosso viveiro, o que muito agradou aos presentes. E a Etec contribuindo com a 
preservação ambiental.

PROJETO «NÃO BASTA PRODUZIR, É PRECISO AGREGAR»

 No primeiro semestre de 2018, antes da chegada do inverno, que fez 
com que caísse o número de clientes, os alunos do 2º ETIM Agropecuária, 
na aula do Plano de Negócios, vendiam produtos produzidos na aula de 
Produção de Produtos Agropecuários e nas demais disciplinas práticas 
(horta, figo, dentre outras). Foi a chamada «Feirinha da Etec», que 
divulgava seus produtos pelo facebook e os vendia todas as segundas-
feiras das 7h às 8h40 na frente da Etec.
 O dinheiro arrecadado com a venda das verduras, doces e salgados 
produzidos durante as aulas foi utilizado na compra de mudas e materiais 
que tinham como objetivo auxiliar nas aulas práticas.
 O projeto foi desenvolvido em parceria com os docentes, 
coordenador de curso do ETIM  Agropecuária e da  Cooperativa-Escola.

 O aluno Matheus Grisi elaborou e apresentou aos professores e à 
equipe gestora um projeto com o objetivo de despertar nos alunos o desejo de 
ler e o prazer pela leitura e pelos estudos .
 As palestras e formações feitas em Reunião Didático-Pedagógica e 
nas diferentes salas dos Etim’s, no dia 13/09, expunham pensamentos do 
educador italiano  Pierluigi Piazzi, além das intenções do aluno em relação à 
melhora na educação. Seu projeto consiste em, pelo menos, fazer com que 
uma pessoa leia um livro por mês e até se disponibilizou a ajudar a encontrar 
uma leitura que agrade. A sala do 3º Informática para Internet foi levada até a 
biblioteca, recebeu orientações sobre o projeto e foi solicitado que buscassem 
um livro que os agradasse, pedindo que a leitura fosse feita no prazo de um 
mês. O projeto teve início no mês de novembro e será implantado, em 2019, 
às outras séries. 

Revolução Educacional



PROJETO LIBRARY SYSTEM

 Os alunos Antônio, Bianca, Luan, rennan e Samuel, do 3º ETIM de 
Informática para Internet, orientados pelos professores de TCC e pelo 
auxiliar docente, desenvolveram um projeto que busca automatizar todos 
os processos da biblioteca da Etec. Tal ação teve início com a proposta dos 
docentes de os alunos observarem, nos Trabalhos de Conclusão de Curso, 
as necessidades da escola e buscarem soluções. Em 28/03/2018, foi feita a 
entrevista com o bibliotecário da instituição, para que os discentes 

descobrissem as maiores dificuldades enfrentadas no dia a dia da Biblioteca. Os estudantes, então, passaram 
a trabalhar desenvolvendo um sistema na rede que facilitasse ações como relatório no número de 
empréstimos, levantamento bibliográfico, organização de gráficos e que possibilitasse que o aluno e 
funcionários da escola tivessem acesso ao acervo via internet. Na presente data, 26/10/2018, o projeto já se 
encontra em fase de implantação para, em 2019, ser utilizado por toda a comunidade escolar.

O EXEMPLO CONTAGIA 
 A professora Lúcia Helena desenvolveu com os alunos dos ETIM’s de Agropecuária e Informática o 
projeto « O Exemplo Contagia», que consiste nos alunos procurarem palavras vinculadas a emoções positivas, 
que trazem algum tipo de energia boa, e as colocarem em cartazes para, oralmente, expressarem suas opiniões 
e sentimentos despertados a partir daquelas palavras para suas devidas turmas. As apresentações contaram 
com a participação de algumas pessoas da coordenação e direção. Os cartazes foram expostos na feira do 
conhecimento e permaneceram, durante um tempo, anexados por toda a escola.
 O projeto foi digno de total sucesso e admiração. 

NATAL SOLIDÁRIO

 O Projeto foi idealizado pelo aluno Samuel Fagundes Lorena, do 3º ETIM Informática para Internet, 
que teve a iniciativa de envolver a Etec em uma parceria solidário com o Lar São Francisco de Paula. Foi 
confeccionada uma árvore de natal e um boneco de neve, com o auxílio de alguns alunos do curso de 
Agropecuária e também do curso de Informática, que depois de pronta, recebeu os nomes dos idosos. Quem 
quiser colaborar com o projeto deve retirar um nome de nossa árvore e doar um presente: uma toalha de 
rosto ou de banho e um sabonete líquido. Todos os presentes arrecadados serão entregues no Lar São 
Vicente de Paula pelos envolvidos.
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