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Aconteceu na Etec...

Museu de Ciência - Prof. Mário Tolentino

A OBA (Olimpíada Brasileira de Astronomia e Astronáutica) e também a MOBFOG

BIBLIOTECA

(Mostra Brasileira de foguetes) movimentaram novamente alguns alunos dos ETIMs Agropecuária e
Informática para Internet de nossa Etec este ano.
Quanto `a prova teórica da OBA, inclusive, com certiﬁcado de participação e, dependendo
do resultadoj, também com medalha de premiação. Já a prova de cunhp prático da MOBFOG, que
prevê o lançamento de foguetes de garrafa pet a partir da reação química de vinagre e bicarbonato de
sódio, obteve resultado bastante satisfatório quanto ao alcance atingido pelos foguetes, uma vez que
a escola foi, pelo segundo ano consecutivo, convidada a participar da Jornada de Foguetes que
acontecerá em Barra do Piraí/RJ de 31/10 a 03/11/17. Além disso, o bom desempenho do lançamento,
que ocorreu internamente na Unidade Escolar, garantiu medalha de prata para os três alunos
CDCC - Centro de Divulgação Científica
e Cultura da USP

envolvidos.
Entendendo que essas propostas diferenciadas são de extrema importância para nossos
alunos e para a escola, não podiamos deixar passar em branco a participação dos alunos na OBA. Por
isso, no dia 28/09/17, eles foram levados até a cidade de São Carlos, acompanhados pela Orientadora
Educacional Maria Amélia e pelo Bibliotecário Luiz Gustavo para conhecer o CDCC (Centro de

Alunos no Jardim da Percepção

Divulgação Cientíﬁca e Cultural) da USP, e também o museu de Ciência Prof. Mário Tolentino. Foi
uma ótima oportunidade para vivenciarem, na prática, conteúdos estudados em sala de aula, além
de expandirem seu conhecimento de maneira geral, instigando-os a proatividade, exigência do
mercado proﬁssional.

Dia 03/10 os
alunos dos cursos
t é c n i c o s
e m
Contabilidade e
Recur sos Humanos
tiveram a oportunidade
de visitar a Isa Indústria
de Embalagens Ltda,
que é especializada em
projetos e produção de
tampas plásticas e de
alumínio, onde puderam
relacionar os conteúdos
teóricos à prática..

Um pequeno ﬂagrante durante os jogos de
Interclasses

Semana de Estudos do ETIM Informática Para Internet
Nos dias 25 e 26 de outubro, das 8h às 15h, foram realizadas nas dependências da Etec «Manoel
dos Reis Araújo» várias palestras e workshops aos alunos do curso Técnico em Informática para Internet
Integrado ao Ensino Médio, organizados pelo coordenador da Base Profissional do curso Marcos
Valverde. Os eventos fizeram parte da Semana de Estudos do ETIM Informática para Internet que
também contou com a Feira dos ETIMs no dia 24/10, onde os alunos e professores dos cursos
integrados de nossa Unidade puderam exibir seus projetos, atividades e trabalhos desenvolvidos na
Etec.
Entre os temas dos eventos da Semana de Estudos do ETIM Informátia para Internet tivemos:
Ÿ TI - Profissões do Futuro e de Futuro;
Ÿ Workshop: Criação de Aplicativos Móveis;
Ÿ Criação de Aplicativos para Dispositivos Móveis;
Ÿ Certificação Microsoft;
Ÿ Desenvolvimento de Currículo Profissional;
Ÿ Cloud Storage (Armazenamento em Nuvem);
Ÿ Cloud Computing (Computação em Nuvem);
Ÿ Worksop: demonstração de Servidor com gRPC e Node.js
Ÿ IoT - Internet das coisas
Durante os dois dias, vários profissionais trouxeram suas experiências e seus conhecimentos na
área de Informática, utilizando os recursos da Sala Multimídia totalmente lotada durante todo o evento.
Certamente esta experiência acrescentou muito ao currículo profissional de nossos discentes.

Palestras para Alunos
«Prática e Humanização
em UTI Neonatal»

«A Proﬁssão de Enfermagem
reconhecendo os desaﬁos e
perspectivas.»
Michele Barbará de Azevedo

«Acidentes no Transito: duas
opções e uma escolha.»
Rodrigo Metzer

«Curso Básico de Inclusão Digital» para a
Terceira Idade, ministrado pelos alunos do 3º Etim de
Informática sob a supervisão da Professora Alessandra
Valéria de Souza.

Participação dos alunos de Enfermagem no
Programa Saúde na Estrada
Programa da Rede de Combustíveis - Ipiranga
O principal objetivo do programa é atender ao público caminhoneiro, proﬁsional que passa muito tempo
nas estradas, distante da família e costuma ter pouco tempo para cuidar da própia saúde. «Sabemos que a rotina
desta proﬁssão não é fácil, por isso oferecemos serviços de saúde e bem-estar gratuitos, de forma rápida e acessível,
no posto Rodo Rede, sem tirar o caminhoneiro do seu intinerário».
Dentre as atividades desenvolvidas pelos alunos destacam-se: aferição da pressão arterial, realização do
teste de glicose capilar, orientações quanto à prevenção das DST’s com a distribuição de preservativos, análise de
acuidade visual, o teste da balança de bioimpedância, no qual o caminhoneiro pode fazer uma análise completa da
avaliação de peso corporal, e também aplicação de vacinas como a febre amarela, dupla adulto, dentre outras.
O programa contou com voluntáris, entre proﬁssionais da saúde, policiais rodoviários e estudantes, que
neste ano se fez presente mais uma vez, os alunos do curso Técnico em Enfermagem da Etec Manoel dos Reis
Araujo de Santa Rita do Passa Quatro.

