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Desde o dia 15/07/2016 nossa unidade
possui uma nova diretora.
A Professora Maria Salete Zufelato Vencel que está conosco há doze anos tendo
atuado durante esse período como:
 docente do Componente Curricular de Biologia de 08/2004 a 01/2008;
 coordenadora do Ensino Médio, de 10/2006 a 01/2008;
 coordenadora pedagógica, de 11/2007 a 01/2008;
 diretora de serviços da área acadêmica de 02/2008 até a presente data.
A Professora Maria Salete possui os seguintes objetivos:
melhoria na qualidade do ensino (capacitações de docentes e funcionários);
ampliação para novos cursos (pesquisa junto à comunidade);
aumento de projetos envolvendo docentes e discentes;
melhoria na comunicação interna e Institucional (equipes);
ativação do Grêmio Estudantil;
aumento da produtividade da Fazenda (projetos e parceirias);
melhoria na qualidade de trabalho dos funcionários organização de espaços e
tarefas)

Seja bem-vinda Professora Maria Salete!

Técnico em Enfermagem

Dia 24/08/2016 no período das 8h às 18h no Clube de Campo de Santa Rita do Passa Quatro, os alunos do 2º e 3º
módulos do Curso de Técnico em Enfermagem participaram de uma capacitação em APH e Salvamento Aquático.
O evento contou também com a presença de ex-alunos e profissionais da Santa Casa local.
Sargento Capareli e Cabo Viana do Corpo de Bombeiros de Ribeirão Preto foram os palestrantes.

2ª Fase OBMEP

Desaﬁo do mês

Dia 10/09/2016 os alunos abaixo estarão

Os alunos 2º Infonet

participando da prova da 2º fase da Olimpíada

* Ana Paula Puppo

Brasileira de Matemática - Muito boa sorte pessoal!
- Ana Júlia Liberato Silva;
- Ana Luisa de Godoy Silva;
- Ariely da Silva Gomes;
- Beatriz Marcatto;
- Carmo Donisete Pizetta;
- Gabriel Henrico Camillo
- Larissa ramos Maastri Nicola;
- Luiz Ricardo da Silva;
- Maiara Cavalcanti Holanda;
- Sheila Aryeli Paes;
- Sibele Rodrigues Moretti;
- Vinicius Guedes Tosetti

* Gabriela Boscoli Paulo
* Gian José Pires de Moraes
Convidados para participar X Jornada de
Foguetes que acontecerá em Barra do Piraí,
RJ no período de 31/10/2016 a
03/11/2016. Serão acompanhados pela
professora Mariana de Fátima Caltran
Bariotto, que prontamente aceitou o convite.
Pelo desempenho conseguido no
lançamento do foguete (161,70m) nossos
alunos já conseguiram a Medalha de
Bronze.

Desde o seu lançamento, em 1937, Capitães de Areia causou escândalo: inúmeros
exemplares do livro foram queimados em praça pública, por determinação do
Estado Novo. Ao longo de sete décadas a narrativa não perdeu viço nem
atualidade, pelo contrário: a vida urbana dos meninos pobres e infratores ganhou
contornos trágicos e urgentes. Várias gerações de brasileiros sofreram o impacto e
a sedução desses meninos que moram num trapiche abandonado no areal do cais
de Salvador, vivendo à margem das convenções sociais. Verdadeiro romance de
formação, o livro nos torna íntimos de suas pequenas criaturas, cada uma delas
com suas carências e suas ambições: do líder Pedro Bala ao religiosos Pirulito, do
ressentido e cruel Sem-Pernas ao aprendiz de cafetão Gato, do sensato Professor
ao rústico sertanejo Volta Seca, Com a força envolvente da sua prosa, Jorge
Amado nos aproxima desses garotos e nos contagia com seu intenso desejo de
liberdade.

Um assassino é condenado
a morte.
Ele, então, tem que
escolher entre três (3)
salas:
1) está cheia de focos de
incêndio;
2) está cheia de assassinos
com armas carregadas;
3) está cheia de leões que
não comem há três meses
Qual é a sala mais segura
para ele?
Resposta no próximo número.

Resposta do número anterior:
Pedro não pagou.
Mário e Carlos não podem
ambos ter dito a verdade, pois
somente um entrou sem pagar.
Se Mário não falou a verdade,
então o que os outros três
afirmaram é correto. Conclui-se
que Pedro entrou sem pagar.
Se Mário tivesse dito a
verdade, teríamos uma
contradição: a afirmação de
Pedro seria verdadeira, Mas a
de Carlos seria falsa.

Técnico em Química
O Curso de Química está agradando em cheio!
O empenho da Coordenadora Professora Maria Aparecida Peron para que tudo fique «perfeito», é
«flagrado» abaixo quando do recebimento dos materiais para o Laboratório. Ela fez questão de estar
presente, e conferir tudo juntamente com o funcionário Daniel.

Dia 26/08/2016 a Professora Karina
Aparecida Fioretti levou os alunos dos
ETIMs ao Ribeirão Shopping para visitarem
a exposição Legados da Grécia.
Essa aula vai ficar na história....

