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Novamente Campeã

BIBLIOTECA

Pelo 2º ano consecutivo nossa Escola consegue ir em Barra do Piraí - Rio de
Janeiro na XIV Jornada de Foguete representando Santa Rita do Passa Quatro e
trazer a premiação de Campeã!

Reportagem no Jornal O Santaritense.

Reportagem no Gazeta de Santa Rita

Diretora Maria Salete

Fomos agradecer nosso patrocinador

E Marcos Vinicius Roviero

Comasa, Companhia Águas de Santa Rita

aluno do 3º Agro.

Professor Gustavo
Pedroso da Cruz e
seu aluno Marcos
Vinicius Roviero ao
lado do
austronauta
brasileiro Marcos
Troféus 2016 / 2017

Pontes.

A Quadro ficou mais «alegre» depois da pintura que os alunos fizeram
No nal de 2017, os alunos, liderados
pelo estudante Matheus Grisi, reformaram a
quadra da Etec e esbanjaram criatividade e
empenho.
Parabéns pela iniciativa e obrigada
pela colaboração.
- Matheus Henrique Ferreira de Hildebrand e
Grisi
- Álvaro Faria Gusman
- Bruna Roberta Justimiano
- Bianca Silva Melo
- Wesley de Souza Pereira
- Cristiano José Bonetti
- Douglas Rafael Ferreira Ribeiro Otaviano
- Kayene da Silva Ferreira Burakovas
- Ana Lúcia Rodrigues
- Luciana Natielle Teixeira
- Luan Rodrigues Seolati

CREA - Conselho Regional de Engenharia e Agronomia
Dia 22/11 recebemos a visita do
Senhor Anderson Gomes, representante do
Conselho Regional de Engenharia e
Agronomia - CREA que montou um plantão
de dúvidas no portão de nossa unidade.
O objetivo foi oferecer orientações
quanto ao funcionamento do CRA,
esclarecer dúvidas sobre a carreira do
Administrador, além de farta distribuição de
material. A estrutura permitia também a
emissão imediata da carteira profissional.

O Bombeiro Militar Adélcio Aparecido Cadeu ministrou uma palestra
sobre «Prevenção de Incêndio» para os funcionários de nossa unidade
durante a semana SIPAT

Movimento Outubro Rosa promove conscientização sobre o câncer
de mama.

Os alunos dos Etim’s, além de receberem diversos
textos de apoio para leitura, trabalharam, nos diferentes
componentes curriculares, com ações voltadas à campanha.
Organizaram roda de conversa, análise de gráficos, trabalhos
na net, conversas no entorno de suas casas para
entenderem melhor e se conscientizarem sobre a importância
dos exames preventivos.
Com uma constante e incansável busca por mais
conhecimento, a Etec promove o despertar nos jovens, da
necessidade de diagnóstico precoce e os transforma em
agentes de divulgação dos riscos e das ações de prevenção
junto à sociedade, principalmente, ao convívio familiar.
O projeto foi incentivado pela professora de Língua
Portuguesa e contou com a colaboração e adesão dos
demais docentes.

Registrando

Reunião da Comissão da
Biblioteca.
É a constante busca da
melhoria nos serviços prestados
aos alunos de nossa unidade.

Dia 13/11 registramos os seguintes eventos:
* Os alunos do 2º módulo do R.H., juntamente com a professora

Em 01/10 uma
Reunião da APM da Etec
«Manoel dos Reis
Araújo» que ocorreu na
sala de Coordenação
onde os pais que se
ofereceram a participar,
ﬁcaram cientes das
d i ﬁ c u l d a d e s e
necessidades de nossa
APM.

Vera Cristina, assistiram a uma palestra sobre Direito Previdenciário
na disciplina «Legislação Previdenciária e Tributária» A palestra foi
ministrada pela advogada Dra. Hermelinda dos Santos Rani e
possibilitou uma reflexão sobre as questões de Previdência e Seguro
Social.
* «Traumas Ocasionados no Atendimento Hospitalar a Pacientes que
Praticaram / Sofreram Aborto» esse foi o tema da palestra que a
psicóloga Érika conversou com os alunos do 4º módulo de
Enfermagem sobre os traumas ocasionados do despreparo dos
profissionais da enfermagem ao receber mulheres que provocaram

O mural da curiosidade foi
todo reformulado pelos alunos
do Agropecuária.
Agora as informações ﬁcam
expostas de uma outra forma e
protegidas da ação do tempo
que estragava os papéis que
eram colados.

aborto ou sofreram um aborto espontâneo. Tal iniciativa promove a
humanização no tratamento hospitalar e levanta questionamentos
sobre a fronteira entre o profissional e as crenças e valores pessoais
no momento do atendimento.
* Viagem - os alunos do 1º módulo de Enfermagem, juntamente com
as professores karina Samogin e Selma Fiorin, visitaram a Uniararas
em Araras - SP. Lá tiveram a oportunidade de conhecer o
Laboratório de Enfermagem, o Laboratório de simulação Realística e
realizarem aulas práticas sobre Primeiros Socorros.

Colabore com a
natureza.
Recicle os materiais
nos lugares
adequados.
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Sem dúvida, a formatura do
curso de Técnicas em embutidos e
Defumados, foi a mais
«Comemorada» de todas as que já
aconteceram.....

