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Parabéns alojados, feliz
aniversário!
Aniversariantes do primeiro semestre de 2018

A comemoração aconteceu no dia 28/06 no refeitório da escola
em clima de Copa do Mundo.

A parceria feita
entre a Prefeitura de Santa Rita,
Sebrae e Centro Paula Souza com a
ﬁnalidade de aumentar a geração
de emprego na cidade, possibilitou
que o curso de «Manicure e
Pedicure» acontecesse em nossa
unidade no período de 18/06 a
20/07/2018. Todos que concluíram
tiveram direito a um ﬁnanciamento
de até R$ 20.000,00 para investir no
próprio negócio.

Nosso alunos participarão pela primeira vez da

Competição USP de

Conhecimentos CUCo, que faz parte do Programa Vem pra USP, que visa incentivar os
alunos das escolas públicas a ingressarem nos cursos de graduação da USP e estimulá-los
a melhorarem o desempenho nas disciplinas que compõem o conteúdo programático dos
processos seletivos para ingresso no ensino superior.
Anotem as datas das provas da primeira fase em
nossa escola:

19/06 - 3º Agropecuária
20/06 - 3º Informática
21/06 - 2º Agropecuária

Estudem bastante e boa sorte!

Alunos do curso de
Agropecuária foram no
dia 28/06 para
Sertãozinho
participarem da 14ª
Agronegócios Copercana.
Foi só alegria..J

Saída logo cedo da porta
da Escola.

Dia 26/06, houve também a reunião da Equipe Gestora em
Conforme informado nos
murais, dia 26/06/18, às 12h e às que assuntos relacionados ao pedagógico e administrativo da
20h, houve a reunião da Direção e unidade escolar, foram discutidos,
A reunião acontece em cumprimento ao calendário escolar.
Coordenação Pedagógica
com
discentes dos cursos Técnicos e Etim.

Alunos que receberão certiﬁcados
da 21ª OBA
01 - Tainá Silvestre Balbino - 1º Agro
02 - Douglas Gabriel Queiroz dos Santos - 1º Agro
03 - Maria Vitória Nogueira - 2º Agro
04 - Herbert Antônio de Paula Júnior - 3º Agro
05 - Beatriz Castro Barroso Carrera - 1º Agro
06 - Patric Miguel Bento de Oliveira - 1º Agro
07 - Leonardo Claro Rodrigues Villa Bella - 3º Agro
08 - Bianca Cristina da Mota Maceió - 3º Agro
09 - Higor Del Bel Mariano - 2º Agro
10 - Byanca Graziely Cavalmoretti Bellazzi - 2º Agro
11 - Lucas Vinicius Blant - 3º Infonet.

Parabéns pelo empenho!

Ainda no assunto reuniões,
houve também a Reunião do
Conselho de Escola, no dia
05/06/2018, em que muitos
assuntos importantes foram
tratados. Entre eles, a aprovação
da solicitação para o Centro Paula
Souza da abertura do Curso com
habilitação profissional de
Técnico em Turismo Receptivo, já
para o 1º semestre de 2019.
E s t a m o s a g u a rd a n d o a
posição do Centro Paula Souza
em relação ao nosso pedido.
Esperamos que dê tudo
cer to, pois Santa Rita está
investindo no setor turístico.

