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Etec «Manoel dos Reis Araújo»

Setembro Agitado na Etec
Veja quantos Eventos que já aconteceram em nossa Escola até agora!
Semana de Estudos de 08 a 12

- Os cursos se uniram na busca por parcerias para que o Evento fosse um

sucesso. Buscaram empresas que gentilmente demonstraram grande interesse em apoiar o trabalho de conscientizar
o aluno, da importância de estar atualizado no mercado de trabalho. Todas, gentilmente, cederam profissionais que
trouxeram informações valiosas para nossos alunos, referentes à experiências adquiridas ao longo do tempo em seu ramo
de trabalho. Algumas forneceram até máquinas e equipamentos para que tudo ficasse mais bonito e real em nosso Evento!

Palestra «Mercado de Trabalho Dicas para Conseguir um Emprego»
Claudinei Stefano.
* Evolua *

Palestra «Organização e
Gestão Pública»
Dr. Elias Gonçalves

Palestra «Segurança no Trabalho»
Jéferson de Souza Pereira
* Porto Brasil Cerâmica»

Palestra «Emprendedorismo»
Sr. Carlos Rossi
*Bomsistema - Sistema de
Pressurização de Fluidos*

Palestra «Tribunal do Juri»
Dr. Ivan Andreghetto
* Etec «Santa Rita»

Apresentação do TCC dos Formando
de Administração do 1º Semestre/2015
da Etec «Santa Rita»
* Trabalho Voluntário *

A Baldan participou todos os dias da Semana com palestras e aulas práticas sobre Mecanização Agrícola

Equipamentos cedidos
para exposição
Gentileza das empresas
* Bomsistema e Baldan

Parabéns ao pessoal do
2º de Administração!
Representou muito bem
a peça «Recrutamento e
Seleção» abordando o tema
Empregabilidade (desde a busca
pelo emprego até a conquista da
tão sonhada vaga no mercado
de trabalho).

Aconteceu também a Feira do Livro
Representantes da Vitória Livros, Sra. Maria José e Sr. José Carlos,
atenderam com muito dedicação por toda a semana aqueles
que por lá passaram para adquirir um livro
«BB» - Bom e Barato.
A Feira do Livro recebeu ainda a visita da UNIESP - F4 - com alguns ex-alunos de nossa Escola.
Desejamos boas vindas e boa sorte na sequencia de seus estudos.

Dia 12 foi o «Pedala Manuel». A largada ocorreu na
Praça da Estação que contou com a participação do
personal Vantuir e da Enfermagem que realizaram
exames como: ICM, aferição de pressão e valor
glicêmico. O passeio seguiu por alguns pontos da
Cidade, terminando dentro da própria Escola.
Uma apetitosa mesa com frutas, sucos, bolachas
e bolos estava à disposição de todos.

Saindo da Etec...
As salas do 3º de Agro e Info foram visitar a Universidade Aberta em São Carlos projeto da UFSCar que
visa aumentar o interesse do jovem pelo conhecimento, pela ciência, pelas profissões e continuidade de seus estudos.

15/09 - 3º de Agropecuária

16/09 - 3º de Informática

O Pessoal de Informática fez uma visita técnica à Evolua Editora
Os alunos conheceram na prática todos os processos de
desenvolvimento/criação de Cursos e a confecção do
Material Didático

As pizzas também «marcaram presença»
no evento. Com a nalidade de arrecadar
fundos para a APM de nossa escola, 160
pizzas foram montadas e vendidas.
A unidade agradece a todos: funcionários,
professores e alunos que, de uma forma ou
de outra, ajudaram com montagem, venda ou
compra. Também à Cozinha Piloto pela
doação de alguns ingredientes.
Importante registrarmos o Projeto «Pastejo Rotacional com Galinhas
para Produção de Ovos», que visa a avaliação da produtividade e qualidade de ovos.
O Projeto é desenvolvido em parceria com a UFSCar por meio das Professoras Doutoras:
Luciana Thie Seki Dias e Janaína Della Torre, juntamente com o Professor Graduado de
nossa Unidade Gustavo Pizeta Ferronato. Participam ainda as seguintes alunas do
Curso de Técnico de Agropecuária Integrado ao Ensino Médio:
Camila Franciele da Silva

2º ano

Camile Ferreira Schimper

3º ano

Jaqueline de Lucas

3º ano

Yara Zangarini da Cruz

3º ano

