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Etec «Manoel dos Reis Araújo»

Confiram alguns eventos

4º Módulo de Enfermagem
Dia 29/09 aconteceu na Etec Manoel dos Reis Araújo a
Educação Permanente, envolvendo um grupo de alunos de
Enfermagem e um grupo de Profissionais Auxiliares e Técnicos de

BIBLIOTECA

Enfermagem do Centro de Atenção Integral à Saúde - CAIS-SR.
O 4º módulo de Enfermagem
esteve dia 03/08 com a Professora
Gabrielli na Companhia de Águas
Santa Rita - COMASA para conhecer
todo o processo de tratamento de água
da nossa cidade.

A troca de saberes, bem como vivências e práticas do diaa-dia, abordou a temática Primeiros Socorros com ênfase no
atendimento à
Cardiopulmunar -

Parada Cardiorrespiratória - PCR e Ressuscitação
RCP seguindo as novas diretrizes de 2015 da

American Heart Association.
Portanto, a sensação que permaneceu no ambiente foi a
de que somos eternos aprendizes e que é na troca de saberes e de
sabores que o conhecimento se amplia e aperfeiçoa, de forma natural e
dinâmica.

Dia 21/0 8 o
Sargento Cristiano
Marchi Ferreira
este ve em noss a
unidade para
orien tar os alun os
sobr e o pape l do
Exér cito Bras ileiro
como integrante das
Forças Armadas
c o n f o r m e a
Constituição
Federal.
Orientou
também sobre o
ingresso no serviço
m i l i t a r e a
obrigatoriedade de
servi-lo.

No dia 04/08 o 4º módulo de
Enfermagem conheceu o procedimento
que é realizado para tratar o esgoto da
cidade.

A Professora Alessandra
com os alunos do 3º INFO
estão disponibilizando
aulas de informática para
o pessoal da terceira
idade. A experiência é
ótima para os dois lados.

Funcionários & Alunos
Dia 26/09 os alunos do 2º módulo do Curso de Recursos Humanos organizaram uma
capacitação para os funcionários administrativos e professores de nossa unidade, visando a Motivação no
trabalho. Houve palestra, vídeos e dinâmica em grupo. No ﬁnal, foi distribuída uma lembrança com a seguinte
mensagem de Mark Caine «O primeiro passo rumo ao sucesso é dado quando você se recusa a ser refém do
ambiente em que se encontra.»

Visita do Ignez
Em 05/10 recebemos a visita da
Escola Estadual Professora Ignez Giaretta
Sguerra. Houve muita diversão na
zootecnia e na hora do lanche também.
Voltem sempre colegas!

Votação para eleger
a pintura mais bonita

Os desenhos para o Concurso de Pintura
estão lindos. Parabéns pessoal. Estamos
revelando talentos!

Pintura Vencedora

Registro da premiação
A Coordenadora Pedagógica Ana Júlia, e o
Estagiária Natal, fizeram a entrega do prêmio
para o aluno Jean da Silva Rodrigues do 1º
Etim de Agropecuária, vencedor do Concurso de
Pintura.
Parabéns Jean ! !

Dia 20/09 recebemos a visita dos representantes da Universidade Estadual Paulista - UNESP que deram dicas
preciosas sobre os cursos oferecidos, processo do vestibular através da VUNESP, prazos para as inscrições, redução
de taxa para inscrição e também muita orientação sobre o programa de Auxílios de Permanência Estudantil oferecidos:
Auxílio Socieconômico, Auxílio Aluguel, Subsídio Alimentação, Auxílio Estágio, Auxílio Especial, Auxílio Provisório, Auxilio
Transporte, Moradia Estudantil e Restaurante Universitário. Esteja atento às datas. Acompanhe divulgação em
nossos murais.

Inscrições:
de 11/09 a 09/10
www.vunesp.com.br

Formatura
Aconteceu na noite de 18/08 a formatura da turma do curso de Técnico em Máquinas Agrícolas que foi
oferecido pelo programa de Qualificação Básica - Qb-Fic. Parabéns a todos os alunos, ao cordenador Prof.
Gustavo Pizeta Ferronato e especialmente ao Professor Luiz Antonio Rocha
que tanto se empenhou
oferecendo até sua própria oficina para algumas aulas práticas em enriqueceram extremamente o curso.

O Projeto Limpeza, elaborado pela Coordenadora
Pedagógica ana Júlia e a Orientadora Educacional Maria Amélia,
visa premiar a classe que durante o mês conseguir se manter mais
limpa em relação às demais.
A votação é feita pelas colaboradoras da empresa
terceirizada, encarregada da limpeza da escola.
Em setembro houve um empate entre 2º Info e 3º Agro.
Isso é ótimo! Sinal que a consciência sobre o cuidado com o
bem público está se espalhando pela escola!

Próximo curso:
Técnicas de Defumados e Embutidos

Fica aqui o registro de
uma melhoria em nossas
instalações. A partir de agosto
temos mais iluminação externa
melhorando a segurança

