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Etec «Manoel dos Reis Araújo»

Lindo trabalho do Curso de AGRO!

No dia 10 de março de 2016 a Etec «Manoel dos Reis Araújo» por meio da Cooperativa-Escola
dos alunos recebeu a doação de 2600 mudas de Impatiens de diferentes variedades. A doação é
fruto do trabalho do Técnico em Agropecuária Carlos Henrique Mesquita Alves, funcionário e
amigo da Etec, que apresentou à empresa Ball, o projeto Flores, que consiste na produção de
ﬂores para aperfeiçoamento do aprendizado de alunos do curso Técnico em Agropecuária.
A empresa Ball por intermédio do representante Paulo Rosa (ex aluno da Etec) mobilizou-se
para que o projeto fosse iniciado ainda este ano. As mudas já foram plantadas pelos alunos do
primeiro ano no Museu ao Ar Livre e no jardim da Etec e já estão à disposição para visitação.

Prof.ª Lurdinha,Maria Júlia e Leonardo

Marco Antonio, Maria Eduarda, Maurício
Herbert e Kayene

Técnico Carlos, Isadora, Sabrina
e Sarah

Sr. Mauro Catai, Mateus e Lucas

Ana Lúcia, Ana Gabriela,
Jhacyane e Bianca

José Neto, Maurício, Igor e Alan

Sabrina e Bruna Amorim

Carpideira (antes)

Carpideiras (depois)

Os implementos agrícolas
foram cuidadosamente
restaurados pelo aluno
Rodrigo do 2º Técnico em RH
Cultivador Burro-Mecanizado

Paulo Rosa, ex-aluno de nossa escola
e atual representante da Empresa BALL
Horticultural do Brasil Ltda que
gentilmente abraçou o projeto «Flores» Em pé: José Neto, Iago, Ana Gabriela, Bruna Vitória, Damili, Murilo, Igor, João Pedro,
Maiara e Prof.ª Lurdinha.
do Curso de Agropecuária. Muito
obrigada.
Agachados: Sabrinha, Bruna Amorim, Fabrício, Guilherme, Ana Lúcia, Bianca e Mariana

Capacitação sobre Processamento
Artesanal do Leite feita pelo SENAR
Realizada no dia 18/03 pelo Professor Airton com
alunos do ETIM AGRO e INFO. Demonstrou as
etapas da montagem dos foguetes.

Realizada dia 08/03 com os alunos do
Curso de Agropecuária sob a orientação
da instrutora Ivonete Cristina Ribeiro.
Aproveite a consultoria que
será oferecida pelo Prof.
Mateus juntamente com os
alunos do 3º módulo do
curso de Administração e tire
todas as suas dúvidas em
relação do imposto de renda
do exercício de 2016.

Parabéns aos alunos Mateus Augusto Viotto,
Beatriz Heloisa Belcorso Gomes e Camila
Grushk Baptista, alunos do 2º Info que foram
aprovados para serem novos estagiários no
Forum de Santa Rita.

Momento de Reflexão

Infelizmente, no início do primeiro semestre, houve muito desperdício de papel higiênico na escola por parte dos alunos do
ETIM, o qual pôde ser constatado pelas faxineiras, funcionários e coordenadores. Por esse motivo, restringimos a colocação dos rolos de
papel nos banheiros, estando os mesmos disponíveis em locais específicos e sob supervisão de alguém.
Concordamos não se tratar do melhor caminho para a resolução da problemática, porém, de imediato, foi o que coube. Esperamos com
isso que, de maneira geral, haja uma conscientização dos alunos em relação ao desperdício e, principalmente, o quanto ações dessa
natureza não acrescentam NADA DE BOM. Muito pelo contrário, apenas sinalizam a falta de respeito, maturidade e de amor próprio
de alguns alunos.

Gostaríamos que essa metodologia adotada pela escola fosse compreendida como um ALERTA:
COMPORTAMENTOS DE DESPERDÍCIO NÃO SÃO ADEQUADOS.
POR FAVOR, FAÇA A SUA PARTE, COLABORE!
Quanto ao sofá, que fica disponível na biblioteca para os alunos, é preciso salientar que o mesmo precisou ser reformado por conta do
mau uso.

Então, se é DIREITO do aluno ter um lugar decente e confortável par sentar na biblioteca, e também DEVER, conservá-lo.
Acreditamos que os alunos serão capazes desse feito, o que justifica o investimento na reforma. Por isso:
NÃO SEJA CONIVENTE COM ATITUDES DEPREDATIVAS.
CUIDE!
«A ignorância é conveniente para pessoas que não querem a consciência pesada quando fizerem algo de errado.» (Paulo Cuba)

Sobre a Caixinha de Sugestões...
Gostaríamos de parabenizar a comunidade escolar pelo seu bom uso. Está sendo mantida no
lugar e os formulários preenchidos segundo às orientações. Vale ressaltar que é importante registrar
a DATA e assinalar QUEM (aluno, professor, funcionário, pai/responsável) está fazendo a
sugestão, reclamação ou elogio.
Até o momento, reiteramos que:
Todos os formulários são prontamente abertos e encaminhados pela funcionária Vanda ao seu
devido responsável/solucionador;
 Os pães servidos no intervalo são disponibilizados pela cozinha piloto da prefeitura, ficando o
recheio a critério deles;
A cantina da escola é terceirizada e, portanto, os preços não nos dizem respeito. Mesmo assim,
as solicitações chegam até a responsável, que define o que será feito;
 O lazer dos alunos residentes continuará suspenso, uma vez que os combinados não estão
sendo cumpridos;
 Melhorias na internet estão sendo pleiteadas pelo auxiliar docente Álvaro, no entanto, o
procedimento é burocrático;
 Apesar da cozinha ser terceirizada, o grande número de reclamações em relação à comida e
suco, fez com que a escola entrasse em contato com a empresa, a fim de solucionar essa
problemática. Houve um retorno positivo a respeito da melhora na comida e uma diminuição das
reclamações feitas sobre o suco.
 Os alunos que têm os nomes mencionados são indagados pela Coordenadora Pedagógica,
Coordenadores de Curso ou Orientadora Educacional para esclarecimentos;
As reclamações específicas sobre professores e coordenadores foram devidamente
encaminhadas à direção da Unidade, Diretoria de Serviços e Coordenação Pedagógica.
LEMBREM-SE SEMPRE DO USO CONSCIENTE DA CAIXINHA DE SUGESTÕES.
NÃO BASTA EXIGIR, É IMPRESCINDÍVEL A MOBILIZAÇÃO PARA QUE HAJA MUDANÇA!

