Unidade 83 - Sta. Rita do Passa Quatro - SP

Eleição do Grêmio Estudantil - Chapas

Ano 02
nº 12/2017
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Qual chapa vencerá?
Mais uma grande força virá em 2017 para agitar nossa escola.
O GRÊMIO ESTUDANTIL, é uma entidade auxiliadora que estará de
volta.
A campanha para eleição da chapa vencedora está acirrada.
Estão concorrendo:
- Agrícolas de Peso;
-Agrinfo - Unir para Crescer e
- Etequianos em Ação.
Escolha a sua e vote no dia 05/04/2017.
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Etec «Manoel dos Reis Araújo»

APM - Associação de Pais e
Mestres - precisa da colaboração
de todos:
Nossa APM tem como objetivo
para o 1º semestre de 2017
efetuar, através das doações
recebidas, os pagamentos que
constam na capa do carnê.
Porém, esse objetivo está longe
de ser alcançado se seguirmos
no ritmo que estamos.
No
mês
de
fevereiro
foi
arrecadado apenas R$
171,00
conforme cópia dos depósitos
expostos nos murais da escola
(R$ 60,00 em 21/02 e 111,00
em 24/02/2017).
Vamos nos conscientizar um
pouco mais. O dinheiro entregue
à APM sempre retorna em
benefício da Escola que é de
todos. COLABORE!

QB_FIC

Prof. Gustavo Ferronato
Coordenador do QB-FIC
de nossa unidade

Dia 24/03 os alunos do Curso de Enfermagem participaram do Agita Saúde,
programa que conta com diversas atividades para o público de várias faixas
etárias garantindo diversão e entretenimento. Os alunos ﬁcaram no Espaço
Saúde oferecendo os serviços de aferição de pressão arterial e exame de
diabetes. Parabéns para vocês.

O Centro Paula Souza
através da Unidade de
Formação Inicial e
Educação Continuada Ufiec, está oferecendo
cursos de Qualificação
Básica - Formação Inicial e
Continuada - QB_FIC.
Em nossa unidade,
encontra-se em
andamento o Curso de
Cuidador de Idosos, em
breve será oferecido o de
Eletricista Instalador
Residencial.
Fique de olho nas
informações e avise
aquele seu amigo que está
precisando de uma ajuda
para ingressar no
mercado de trabalho.

Curso de Cuidador de Idosos - QB-FIC
O Curso de Cuidador de Idosos está
a todo vapor.
A Professora Michelle Barbará de
Azevedo comanda uma sala cheia de
alunos aplicados e muito interessados
em
absorver
todo
o
conteúdo
passado.
Boa sorte para vocês e aprendam
tudo direitinho, pois a população está
envelhecendo.....

3º ETIM - Informática

A aula de Marketing do Professor Marcos Viana no 3º
ETIM de Informática vai deixar saudades....
Eles criaram, desenvolveram, produziram e divulgaram
seus produtos através de cartazes e degustações.
Que delícia !

Desafio do mês
Adeus, mãe
Uma jovem estava em um restaurante
quando foi abordada por uma senhora idosa
com cara de choro, que disse: «Você parece
tanto com a minha filha, que faleceu no ano
pasado. Você poderia me fazer um favor e
dizer «Adeus, Mães», quando eu sair?»
A jovem concordou alegremente e
disse: «Adeus Mãe», quando a velha
senhora saiu. Mais tarde, ela ficou chocada.
O que aconteceu?

Resposta do mês anterior:
Você terá apenas um rato, já
que trouxe só um e ele não
poderá procriar sozinho.

Vamos deixar registrado
aqui também o novo
e q u i p a m e n t o
(chorumeira)
que
foi
adquirido pelo Centro
Paula
Souza
e
encaminhado
para
nossa Unidade.

