Unidade 83 - Sta. Rita do Passa Quatro - SP

Etec «Manoel dos Reis Araújo»

Ano 02
nº 13/2017

Grêmio Estudantil - Chapa AGRINFO

Com 40,91% dos votos, a chapa AGRINFO venceu a eleição
Conheça o novo Grêmio Estudantil
da Etec Manoel dos Reis Araújo
Presidente: Iago Ferraz Coletti
Vice Presidente: Ana Gabriela Grandini
1º Secretário: Bianca Cristina da Mota Maceió
2º Secretário: Klayver Vitor Pulido Alves
1º Tesoureiro: Isbela Trevisan Estevan
Diretor de Cultura: Tuany Rodrigues Hermenegildo
Mariana Araújo Rodrigues
Diretor de Esporte: Giovani Oliveira Matos Nogueira
Higor Del Bel Mariano
Diretor Social: Ariel Oscar Rodrigues
Diretor de Meio Ambiente: Sthefany de Barros Júlio
Orador: Raiane Soares Fação
Os alunos deram um show na
organização do Evento.
Os trabalhos no dia da eleição foram
supervisionados pelos fiscais: Marcelo
Sartori Vieira (professor), Álvaro de Souza
Pedroso Filho (auxiliar de docente) e
Gustavo Ferreira de Souza Braga
(estagiário).
Parabéns a todos os envolvidos!
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Professoras Iara e Jaqueline iniciaram também o curso do PAT - com o
grupo TIME do EMPREGO, o tema de hoje foi « O Mercado de
Trabalho»

O Time do Emprego é um programa do Governo do Estado
que leva em conta não apenas a recolocação do profissinal
no mercado, mas o resgate das habilidades, autoestima, e
cidadania, bem como o aprendizado de técnicas da procura
de emprego.
Vale a pena conhecer melhor o programa. Acesse:
www.timedoemprego.sp.gov.br

Dia 18/04 tivemos a honra de receber os seguintes palestrantes em nossa
unidade:
Beatriz Martinho que ministrou o minicurso «Maquiagem para Entrevista
de Emprego» e Rogério Prearo (Bigode Barbearia) com: «Como um
homem deve se apresentar para uma entrevista de emprego».
As palestras foram oferecidas para os alunos do Curso de Recursos
Humanos e alunos do PAT que fazem parte do Time do Emprego.
Foi uma ideia muito boa da Professora Vera Cristina Teracin trazer esses
profissionais com assuntos comum às duas turmas.

Alunos do ETIM de Agropecuária recebendo instruções sobre a mochação com o Engenheiro Agrônomo
Alexandre Silva, pai do aluno Luiz Guilherme Galante Silva (2º Agro).

ETIM - Informática

Técnico em Enfermagem

Campanha de doação de
sangue feita na Escola
Madre
Carmelita
dia
18/04 pelo Hemocentro
de Ribeirão Preto.

A turma do 3º ETIM Informática para Internet se divertiu
muito também com a aula prática de Empreendedorismo
dada pelo Professor Mateus.

Lindíssimo gesto fez o pessoal
do Curso de Enfermagem no
dia 13/04/2017.
Distribuiram ovos de páscoa
para as crianças da Vila São
S a l v a d o r. P a r a b é n s p e l a
iniciativa!

Dica de Leitura

Rowan, o Guardião 1 O Maior Teste de Coragem Está Começando.

Sete corações seguirão pelas temíveis trilhas. De sete formas
cairão nas armadilhas. Só continuará o de alma mais valente quando o sono
for a morte e a esperança estiver ausente. Ninguém que tenha tentado
desaﬁar os terrores desconhecidos da Montanha e descobrir o que causou a
seca do único córrego da aldeia. Mas Rowan, por causa de uma brincadeira de
Sheba, a feiticeira do vilarejo, é obrigado a ir com eles e se torna o indesejado
sétimo membro do grupo. Ele deve descobrir força e coragem dentro de si,
pois não tem escolha: o mapa que indica o caminho até o topo só se revela em
suas mãos. Essa perigosa jornada é a chance de Rowan sair da sombra de seu
pai e ganhar o respeito do vilarejo. Mas, aterrorizado pelos perigos que
poderá encontrar no caminho, Rowan nem pensa nessa possibilidade. Ele
quer apenas sobreviver e salvar seu lar. Guiados por um mapa encantado, o
grupo segue pistas misteriosas. Ao longo da jornada, os aventureiros
enfrentam perigos que não poderiam imaginar e são colocados frente a
frente com seus piores pesadelos. Um a um, a Montanha tenta vencer todos. E
apenas um deles vai ter a coragem e a inteligência para alcançar o topo e
vencer o desaﬁo ﬁnal. O maior teste de coragem está começando. Faça parte
desta aventura.

Desafio do mês
Quantos quadrados você consegue ver?

Resposta no próximo número.

Resposta do número anterior: A jovem foi «presenteada» com a conta da refeição da
velha senhora. A senhora tinha dito ao garçom, «Minha filha vai pagar.»

