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Concurso com vagas em aberto

Câmara de Pirassununga
Vagas para o Ensino Médio

Inscrições até 16h do dia 11/12/2015 através do site www.vunesp.,com.br
Cargos: Ajudante de Serviços Diversos( R$ 973,45) e Analista Legislativo ( R$ 1.814,66)
Dica de Leitura
Márcio José Alves Pereira, nasceu em Orlândia no dia 13/03/1968.
É formado em Agropecuária pela Escola Técnica Manoel dos Reis
Araújo em Santa Rita do Passa Quatro.
Licenciatura Plena em Ciências e Matemática pela Universidade
de Franca.
Atualmente é Professor da Rede Estadual, Colunista do Jornal
Gazeta Popelar, Radialista e Repórte da ORC.

As três edições do Livro O Contador de Histórias, estão disponíveis em nossa Biblioteca
Resposta do número anterior:
Arquimedes e sua pedra de estimação:

CAFÉ COM LEITE
Duas pessoas vão a uma lanchonete para tomar alguma coisa durante o
intervalo do trabalho. Uma delas gosta de um pouco de leite no café e a outra
de um pouco de café no leite. Uma pede uma xícara de café e a outra, uma
xícara de leite. Para se satisfazerem, tiram uma colher de chá de leite da
leiteira e a misturam na xícara de café. Depois, uma colher de chá de café com
leite é adicionada ao leite.

Este problema é um exemplo relativamente
direto de análise dos dados, o que inclui alguns
princípios de física, e depois a elaboração das
inferências corretas a partir desses princípios.
Em primeiro lugar, enquanto a pedra passeava
no barco, ela ﬂutuava e, conforme o primeiro
princípio, deslocava o seu peso na água.
Ao ser arrojada para fora do barco e afundar,
de acordo com o segundo princípio, ela
deslocou menos do que o seu peso em água.
Desse modo, o resultado ﬁnal foi que o nível
do lago baixou porque menos água estava
sendo deslocada quando a pedra se
encontrava no fundo do lago do que quando
ela estava passeando no barco.

A pergunta é: há mais leite no café, mais café no leite ou a mesma
quantidade de café no leite e de leite no café?

Resposta no próximo número

Habitue-se a consultar o site
http://estagio.sp.gov.br

Conhecendo os Cursos Técnicos de Nossa Unidade
TÉCNICO EM ENFERMAGEM

Atua na promoção, prevenção, recuperação e reabilitação dos processos saúde-doença. Colabora com o
atendimento das necessidades de saúde do paciente/cliente, família e comunidade, em todas as faixas etárias.
Desenvolve ações de educação para o autocuidado, bem como de segurança no trabalho e de biossegurança
nas ações de orientação e preparo do paciente para exames. Presta assistência de enfermagem a pacientes
clínicos e cirurgicos em qualquer fase do ciclo vital. Participa de uma equipe multiproﬁssional com visão crítica
e reﬂexiva, atuando de acordo com princípios éticos. Exerce ações de cidadania e de preservação ambiental.
MERCADO DE TRABALHO
Instituições hospitalares, ambulatoriais, clínicas, empresas, serviços sociais, serviços de urgência, unidades
básicas de saúde, Programa Saúde da Família, home care (domicilio) e instituições de longa permanência para
idosos.
Formados por nossa Etec
P
Turma
do 4º módulo de
Enfermagem e Professora
Gabrielli D.Guzman participando
ativamente da Campanha de
Sangue de nossa cidade.
Parabéns pessoal ! Lindo Trabalho

Luciene B.R. Figueiredo formada em 2003 e
André Pacagnan, formado em 2013, ambos
trabalham na Sta. Casa. Ela no Banco de Sangue,
e ele no Pronto Socorro.
Sayane Rodrigues Villa Bella, formada
em 2010 exerce suas funções na
Maternidade e Clínica Médica.

Parabéns aos alunos do Futsal Masculino
que tão bem representaram nossa Escola, sendo
compeões da modalidade.
Parabéns as alunas Fernanda Jordão
do 3º de Info pelo 2º lugar no Concurso Literário. Yara Zangarini da Cruz e Jennifer de Cásia Garcia Roberti,
ambas do 3º Agro também conseguiram medalhas no Evento.
Belo trabalho das alunas e das orientadoras Professoras Alessandra Cruz Fröner Lacerda e Lúcia Helena
Biazolli Alves dos Santos Pacheco. É nossa Escola «marcando presença» nas premiações da cidade !
No próximo número do Boletim, traremos o nome de todos os alunos que participaram e suas obras publicadas.

AAlunos do Curso de Agropecuária recebendo
instruções sobre como manusear a nova ordenhadeira

Alunos do Pronatec Curso de
Assentador de Revestimento
Cerâmico

Retorno da Caixa de Sugestões
01 - Sobre as salas de aulas ﬁcarem fechadas, lembramos que esse procedimento visa a segurança
dos materiais dos próprios alunos.
02 - Com relação a utilizar pen drive no rádio, quando da instalação do mesmo, foi decidido que
ﬁcaria na cantina sob a responsabilidade da Marina e sintonizado em uma rádio. Evitando assim
excesso de manipulação no equipamento.
03 - Como já foi explicado por várias vezes, o lanche oferecido é proveniente da Cozinha Piloto da
Prefeitura, portanto a escola não tem como modiﬁca-lo.
04 - Segundo o representante da máquina de café, a bebida gelada não está disponibilizada por
problemas técnicos de instalação. Ressaltamos aqui que instalação e manutenção da máquina não
é de responsabilidade da escola.
05 - Foram feitos alguns pedidos para aquisição de novas mesas para ping-pong e rede na quadra.
Porém nossa APM não dispõe de recursos no momento.
06 - A solicitação para que a Biblioteca disponibilize gibis, já começou a ser atendida. Alguns
gibis já estão disponíveis para leitura.
07 - Questionamento sobre faltas lançadas para alunos que participaram da organização da semana
cultural, já foram respondidos e resolvidos com os mesmos.
08 - Várias solicitações para que sejam colocados computadores na Biblioteca: Quanto à isso, o
Departamento de TI de nossa unidade informa:
«ESTAMOS AGUARDANDO RECEBIMENTO DE NOVOS COMPUTADORES. QUANDO CHEGAREM,
SERÃO COLOCADOS NOS LABORATÓRIOS I E II. E OS QUE ESTÃO LÁ, SERÃO REMANEJADOS
PARA OUTROS SETORES, INCLUSIVE NA BIBLIOTECA.»´
É importante lembrarmos também que na Biblioteca foram colocados alguns computadores para
uso dos alunos. Porém devido a frequentes sumiços de acessórios, os mesmos foram retirados.
Cabe ainda uma observação com relação ao sofá, que foi colocado na Biblioteca também em
atendimento a pedido vindo pela caixa de solicitações. Temos notado o mau uso do mesmo por
parte de alguns alunos!
É IMPORTANTE CUIDARMOS MELHOR DE NOSSA ESCOLA E SEUS EQUIPAMENTOS!

