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CONCURSO LITERÁRIO – BOMSISTEMA
Os alunos da Etec Manoel dos Reis Araújo participaram de um concurso literário
promovido pela empresa Bomsistema em parceria com o Departamento Municipal de Educação.
Participaram do evento todas as escolas municipais, estaduais e particulares da cidade. São
premiados textos em três categorias: Contos Dissertações e Poesias.
A Etec Manoel dos Reis Araújo enviou 15 textos, dos quais 6 receberam premiações e
Honra ao Mérito. Conquistamos o 1º Lugar na categoria Conto, com um texto escrito pela aluna
Gabriela Crema, do 2º ETIM Agropecuária que, orientada pela professora de Língua Portuguesa
e Literatura, Lúcia Helena, escreveu sobre os reais valores da vida.

CONTO
NOME DO ALUNO: Taylon Antonio da Silva
O BULLYING SOFRIDO NA ADOLESCÊNCIA
NOME DO ALUNO: Jonathan Kim Silva de Souza
A SEMENTE MÁGICA
NOME DO ALUNO: Jennifer Eduarda Ezequiel Evaristo
A PESSOA QUE ME IMPULSIONA A SER MELHOR
NOME DO ALUNO: Gabriela Rita de Cássia Crema
A RIQUEZA ESTÁ NOS OLHOS DE QUEM A VÊ
NOME DO ALUNO: Beatriz Castro Barroso Correra
AS LUZES DE VEGAS

DISSERTAÇÂO CRÍTICA
NOME DO ALUNO: Bruno Villas Bôas Boscoli.
O QUE ACONTECEU COM OS BONS MODOS?
NOME DO ALUNO: Beatriz Alberghetti Soeira
GRATIDÃO
NOME DO ALUNO: Matheus H. Hildebrand de Grisi.
VIDA
NOME DO ALUNO: Vinícius Eduardo Dias
NOSSA MENTE NÃO EVOLUI COM A TECNOLOGIA
NOME DO ALUNO: Letícia de Cassia Menon de Paula
AMOR PRÓPRIO

POESIA
NOME DO ALUNO: Beatriz Alberghetti Soeira
LUTA
NOME DO ALUNO: Douglas Gabriel Q. Santos.
AMOR E DOR
NOME DO ALUNO: Matheus H. Hildebrand de Grisi.
O PRESENTE
NOME DO ALUNO: Bianca Maceió
E O MUNDO?
NOME DO ALUNO: Maria Vitória Nogueira
O TEU LAR

Etec Ten. Aviador Gustavo Klug em nossa unidade em 05/11/2018.

O professor Márcio, responsável por lecionar a matéria de Física e Química na Etec de Pirassununga,
realizou, em nossa escola, uma palestra sobre as reações químicas, acompanhado de dois de seus alunos do
Etim de Informática. As experiências foram realizadas para todos os Etim’s em nossa instituição, para que os
estudantes vejam a Química Teórica aplicada à prática.
Foi algo de muito aprendizado e que proporcionou a interação entre as turmas.

Reunião de Pais com Ana Júlia nossa Coordenadora Pedagógica em 04/10/18

EVENTOS- TORNEIO INTERETEC
Em 2018, assim como em 2017, houve em nossa Unidade, o Torneio Interetec, que contou, agora, com
os jogos de Futebol de Campo Masculino e Futsal Feminino.
No dia 25/04/2018, quarta-feira, a Etec de Porto Ferreira veio até nossa escola e, por intermédio da
professora de Educação Física, Carol, ocorreu a competição.
O Tiro de Guerra fez a abertura com o Hino Nacional e a apresentação de uma performance. Em
seguida, teve início o jogo de futebol de campo e, ao ﬁnal, houve a partida de Futsal Feminino.
No jogo de Futebol de Campo, a Etec Manoel dos Reis Araújo conseguiu a vitória. No jogo de Futsal
feminino, a Etec Professor Jadyr Salles conseguiu levar a taça.
Final perfeito para uma competição em que o melhor mesmo é participar e que tem como objetivo a
integração entre as Etecs.

Cápsula do Tempo
Na primeira reunião didático pedagógica foi entregue aos professores uma ﬁcha para ser preenchida com
o que foi feito em 2017 que deu certo e o que deu errado e o que pretendia fazer em 2018.
No dia 06/10/18, última reunião de 2018, as cápsulas foram abertas!

Almoço - Técnico em Enfermagem

Sarau - Técnicos - 10/12/18

Em reunião com a comissão da biblioteca, foi feita a proposta de realizarmos um sarau com os ETIM’s
para premiação das olimpíadas das quais os alunos participaram. Ao discutir a organização de tal evento, foi
proposto que este fosse estendido aos cursos técnicos modulares e que fosse utilizado para a entrega das
premiações do projeto Leitor Premiado. Dessa forma, no dia 10/12/18 aconteceu o sarau do ensino técnico
que contou com a participação dos alunos do ETIM com apresentações musicais. Foi homenageada a aluna
Maria Priscila de Gobbi, que mais fez empréstimos de livros no semestre. Realizado pela primeira vez no ano
de 2018, o sarau obteve excelente resultado na integração dos alunos e na descoberta de diferentes talentos
e será mantido no ano de 2019.

«Tio Gu» - Proporcionou uma noite bem descontraída
para os alunos do curso de Açúcar e Álcool com suas
técnicas de relaxamento.

CAPACITAÇÃO - PROFESSORES DE TCC
A Etec teve a honra de receber uma capacitação com o professor Alfredo Collenci Neto, que falou sobre a
nova forma de escrever e montar os projetos de TCC, além de trazer ideias sobre como esse trabalho deve
ser encarado: como oportunidade de inovar e criar produtos que fogem daquilo que já é produzido.
A intenção é fazer da Etec um local em que o trabalho cientíﬁco é desenvolvido de modo a contribuir para a
resolução de problemas, além da releitura de conhecimentos previamente construídos.
Os professores gostaram muito das dicas e dos recursos disponibilizados para as aulas de TCC e a
capacitação agradou a todos os presentes.

MOBFOG
No ano de 2018, a participação dos alunos Jhacyane, Luiz Ricardo e Bianca do 3º ETIM Agropecuária na
MOBFOG – Mostra Brasileira de Foguetes- rendeu o convite para a Jornada de Foguetes, realizada em Barra
do Piraí/ RJ, no período de 22/10 a 26/10/18. Os alunos foram acompanhados pelo bibliotecário Gustavo e o
bom desempenho nos lançamentos resultou no 4º Lugar na classiﬁcação Geral. O alcance atingido pelo
foguete de garrafa Pet impulsionado pela reação do bicarbonato de sódio com o vinagre foi de 233,2m.
Além dessa atividade prática, houve a apresentação oral dos integrantes da equipe explicando sobre
todo o processo que envolve a confecção da base e do foguete e as estratégias de lançamento. Também
participaram de palestras e wokshops, com renomados proﬁssionais da área da astronomia e astronáutica, o
que ampliou o aprendizado dos discentes e possibilitou o acesso a diferentes conhecimentos

.

Sarau - Etim 07/12/2018
No dia 07/12/18, na biblioteca da Etec Manoel dos Reis Araújo houve um sarau com leitura de poemas
premiados no concurso literário municipal Bomsistema e com apresentações musicais. Alunos do ETIM de
Agropecuária e ETIM de Informática para Internet cantaram e tocaram violão. Foram entregues premiações da
OBA - Olimpíada Brasileira de Astronomia, MOBFOG, OBMEP e a premiação do projeto do PPG Leitor
Premiado, que se caracteriza por homenagear o aluno do ETIM que mais fez empréstimos de obras literárias no
ano de 2018.

Jogos Municipais de Integração
Em outubro de 2018, os alunos da Etec Manoel dos
Reis Araújo participaram dos Jogos de Integração
Municipal nas modalidades: vôlei misto e futsal masculino.
Tal evento acontece todos os anos e tem como
ﬁnalidade promover a integração entre as escolas
estaduais, municipais e particulares.
Na foto, o time que apresentou nossa escola no
futsal masculino. Além de incentivar os esportes, essa ação
promove a competitividade sadia e a troca de experiências
entre as diferentes instituições de ensino.

TEATRO- SEMANA PAULO FREIRE
A Semana Paulo Freire foi marcada pela apresentação de um teatro
montado pelos alunos do 1º ETIM Agropecuária sob a orientação da
professora mediadora Clunes Márcia Cambria. Os alunos falaram sobre as
perspectivas da educação freiriana e, a partir de cartazes com diferentes
dizeres que foram lidos em jogral, trouxeram informações sobre como anda
o processo de Inclusão na Educação Brasileira. A professora falou sobre o
Autismo, Asperger e diferentes transtornos que façam com que haja a
necessidade de uma educação diferenciada, que leve em conta as
peculiaridades de cada indivíduo. Reﬂetiu sobre o fato de Inclusão não ser
tratar todos da mesma forma, mas saber respeitar e lidar com as diferenças
de cada um.
O teatro foi apresentado a todas as turmas do Ensino Técnico e ETIMs e encantou a todos.
Além disso, a professora Fabrícia, junto com os alunos do 3º ETIM de Informática para Internet analisou
frases e pensamentos do educador e foi feita a escolha de um dos dizeres de Paulo Freire que foi pintado na
entrada do bloco das salas de aula. A pintura foi feita pelos próprios alunos, sob orientação da professora.

OFICINA DE IOGA REALIZADA EM 25/09 PELA PROFESSORA CLUNES

A professora Clunes, com sua versatilidade,
proporciona a todos, diferentes atividades. Dentre elas,
montou uma turma de yoga, que faz exercícios e pratica
essa técnica de concentração durante os intervalos das
terças- feiras. A ideia é que, em 2019, possamos reservar a
sala de educação física, agora reformada, para práticas
como estas, que são muito bem-vindas na sociedade atual,
marcada pelo estresse e pela falta de concentração.

Interclasses
Nos dias 06 a 11 de agosto, nossa escola realizou a Interclasses (interação entre turmas), sob a
orientação da Profª. Carol, responsável pelo componente curricular de Educação Física nos Etim’s de
Agropecuária e Informática. Foram feitos jogos nas modalidades: vôlei e futebol e os ganhadores foram 3º
Info em futebol e 1º Agro em vôlei.
Também nos dias 03 e 04 de dezembro, foi realizado o 2º Interclasses, agora com a inserção do
campeonato de truco e de ping-pong.
Além de proporcionar a integração, o Interclasses possibilita aos alunos vivenciarem a
competitividade saudável, fundamental à formação do indivíduo.

FESTA JUNINA
Em 2018, realizamos a Festa Junina no Refeitório da Etec. Alguns alunos do 3º ETIM de
Agropecuária montaram brincadeiras para que houvesse a integração de todos os participantes e
professores. Além disso, foi feita a quadrilha, que contou com a participação dos noivos: a diretora da
Etec Profª Maria Salete e a aluna Keren, do 2º ETIM Agropecuária, que vieram vestidas a caráter.
Houve, também, comidas típicas das festas juninas, com muita paçoca, bolos e pipoca. Agradecemos,
desde já, o empenho e a participação da professora Lurdinha que, juntamente com o 1º ETIM, enfeitou
todo o ambiente com bandeirinhas e balões, às meninas da cozinha, que prepararam os bolos e comidas
típicas e aos alunos, a começar pelos representantes discentes, que auxiliaram na organização e
proporcionaram uma festa alegre e divertida

.

DIA
DIA
DODO
DESAFIO
DESAFIO
Te n d o e m v i s t a o e s t í m u l o à
preocupação com a saúde e à valorização
dos esportes, a Etec 083 realizou em 2018 o
Dia do Desaﬁo. Os alunos dos ETIMs foram
convidados a darmos uma volta no campo de
futebol da escola e a realizarem alguns
exercícios físicos no período da manhã. Foi
uma atividade de bastante descontração e
alegria em que alunos, professores e
funcionários puderam sair da rotina e
interagir de modo prazeroso.

Confraternização - Enfermagem - 05/12/18

Início do Natal Solidário

O aluno Samuel Fagundes
Lorena, do 3º ETIM de informática
para Internet, juntamente com alunos
do 1º ETIM de Agropecuária,
propuseram um projeto intitulado
Natal Solidário, que busca despertar
nos alunos e comunidade escolar o
espírito de generosidade e partilha
característicos da época natalina.

JOGOS DA COPA DO MUNDO
No ano de 2018, aconteceu a tão esperada Copa do Mundo. Para que não tivéssemos a suspensão de atividades, porém,
que assistíssemos aos jogos e torcêssemos para a Seleção Brasileira, o refeitório, com o auxílio do TI Álvaro, transformou-se em um
telão. Os estudantes, juntamente com os docentes e funcionários, assistiram aos jogos e torceram bastante, festejando cada gol em
conjunto.
Embora não tenhamos conseguido a taça, a experiência foi muito boa, pois possibilitou a integração entre os membros da
comunidade escolar e muita diversão a todos.

