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1 - DIRETORIA DE ENSINO - REGIÃO DE
 PIRASSUNUNGA
      Agente de Organização Escolar
      Ensino Médio 
     Inscrições até 09/09/2015 pelo site
      nowww.depirassununga.educacao.sp.gov.br
      link inscrição para PSS-TOE 2015

2 - CURSO DE FORMAÇÃO DE GRADUAÇÃO
DE OFICIAIS - EXÉRCITO
      Ensino Médio - cursando último ano 
      Idade de 16 a 21 anos
      Inscrições até 01/09/2015 pelo site
      www.inscricoes.ime.eb.br
          
         Veja mais concursos no site:
     www.pciconcursos.com.br/concursos
     

  Livros Obrigatórios FUVEST 2015
* Viagens na minha terra - Almeida Garrett
* Til - José de  Alencar
* Memórias de Um Sargento de Milícias
  Manoel Antônio de Almeida
* Memórias Póstumas de Bras Cubas
  Machado de Assis
* O Cortiço - Aloísio Azevedo
* A Cidade e as Serras 
  Eça de Queiros
* Vidas Secas - Graciliano Ramos
* Capitães de Areia - Jorge Amado
* Sentimento do Mundo 
  Carlos Drummond de Andrade

* Disponível em nossa Biblioteca

Datas dos Principais Vestibulares - 2016
FUVEST - 21/08 a 09/09 - Inscrições

                29/11 - Prova da 1ª Fase

               10/01 a 12/01 - Provas da 2ª Fase

- 03/08 a 03/09 - InscriçõesUNICAMP 

                    22/11 - Prova da 1ª Fase

                    17,18 e 19/01/2016 - Provas da 2ª Fase

 - 14/09 a 13/10 - InscriçõesUNESP

               15/11 - Prova - 1ª Fase   

               13 e 14/12 Provas da 2ª Fase

               

1º Concurso Literário de Santa Rita do Passa Quatro
    Poesia
       Crônica
          Conto
             Dissertação Crítica
                             Participe e mostre o seu talento!!!
              Inscrições abertas até 30/10/2015
Informações, regulamento e premiações, acesse:
              www.bomsistema.com.br/concurso

DE OLHO NOS VESTIBULARES E CONCURSOS

DICA DE LEITURA
José Cândido de Carvalho reúne histórias insólitas ocorridas nos lugares mais distantes de que se tem notícia.

É impossível não rolar de rir das situações e dos personagens bizarros que aprontam o possível e o impossível,

acabando com a paz e a tranquilidade de Lavrinhas de Santo Antonio, São Sebastião de Mata-Gato, Limeira do

Itú e dezenas de outros lugarejos inventados. É um livro engraçado e crítico, uma verdadeira caricatura do Brasil.



Caixa d
e Sugest

ões, R
eclam

ações
 e Elogios

Como é d
o con

hecim
ento de tod

os, à 
partir 

de 2015, nossa e
scola 

conta co
m 2 caixi

nhas o
nde tod

os podem

depositar
 suas 

suges
tões, 

reclam
ações

 ou el
ogios.

Os form
ulário

s são 
encaminhados ao

s resp
onsáveis

 pelo se
tor en

volvid
o, e, 

na medida do possíve
l, as 

suges
tões e

 recla
mações

 são a
tendidas.

1 - Armário na sala do 1º de  Agro para guardar materiais das aulas práticas;

2 - Troca de lousa verde pela branca;

3 - Conserto do Trator Massey  Fergusson;

4 - Música no pátio na hora do intervalo;

5 - Conserto da iluminação próxima ao Laboratório de Enfermagem;

6 - Bebedouro novo na sala dos professores;

7 - Colocação de corre-mão na rampa de acesso à sala de Enfermagem;

8 - Conserto nas torneiras dos banheiros;

9 - Conserto no bebedouro da Enfermagem;

10 - Melhoria da internet e computadores da Biblioteca;

11 - Limpeza nos aparelhos de ar condicionado;

12 - Visitas Técnicas - Coca-Cola, Isa Embalagens, Cerâmica Porto Ferreira, Agrishow;

13 - Conserto de bebedouros;

14 -Sofá na Biblioteca;

15 - Uso da Rede de Wi fi  pelos residentes;

16 - Quanto ao pedido para um concurso de redação na Escola, foi acertado com a

      professora Alessandra um acompanhamento e orientação para que possam par-

      ticipar do 1º Concurso Literário de Santa Rita do Passa Quatro, no qual haverá

      premiação para os três melhores colocados;

17 - Foi solicitado ao Centro Paula Souza aquisição de mais livros sobre Mecnização Agrícola;

18 - Uso do skate  para recreação no período das 12h às 13h.;.

19 - Reparo na iluminação da quadra para jogos no período noturno;

20 - Sessão Pipoca às Terças-Feiras

21 - Aniversariantes do mês 

SOBRE A REFORMA DA QUADRA -  Grandes reformas e/ou construções exigem licitação. No caso específico de nossa escola, existe 

projeto aprovado no Centro Paula Souza onde consta a construção de uma nova quadra com vestiários. O financiamento será do

Governo Federal, porém a verba ainda não foi liberada.

2 - Com relação ao pedido para instalar catracas eletrônicas na portaria, cabe a mesma explicação depende de licitação feita pelo

CEETEPS. Devemos lembrar que a Unidade é limitada em suas ações no que diz respeito à reformas e construções.

Devido ao mau uso e desaparecimento

de algumas peças, esse benefício encontra-se

temporariamente suspenso.
{

Vejam  algumas solicitações que foram atendidas no 1º semestre de 2015:

.{ Programação destinada aos residentes que solicitavam alguma atividade para ser desenvolvida

no tempo livre.



TCC - Trabalho de Conclusão de Curso

Está disponível em nossa Biblioteca o Manual para Elaboração do 

Trabalho de Conclusão de Curso das Escolas Técnicas do Centro

Paula Souza e o Regulamento Geral.

É um manual padronizado pelo Centro de Gestão Documental

do Centro Paula Souza em que todas as Etec’s e Fatec’s o

utilizam como referencia para elaboração dos Trabalhos de 

Conclusão de Curso.

Possuímos também vários exemplares do Planejamento e Desen-

volvimento do TCC.

Aconteceu na ETEC Santa Rita

1ªSemana 2015 - Aula de Integração

Teatro Recr. e Seleçção

1º Adm.

Semana Paulo Freire

Sessão Pipoca - Residentes

    Eleição da CIPA

   Posse da Presidente

   Profª Elvira Helena 

Minuto Histório - QUEM FOI ? ? ? 

Paula Souza

Nascido em uma família de estadistas, no município paulista  de Itú,  o Engenheiro e Professor Antonio
Francisco de Paula Souza (1843-1917) posicionava-se como um liberal a favor da República e do fim
da escravatura. Estudou engenharia na Alemanha e na Suiça. Fundou a escola Politécnica da Universidade
de São Paulo (Poli-USP) e trabalhou diretamente no desenvolvimento da infraestrutura do país, projetando
obras e estradas de ferro.. Na política, atuou como deputado, presidente da Câmara Estadual e Ministro
das Relações Exteriores e da Agricultura no mandato do presidente Floriano Peixoto (1891-1894).
Paula Souza era reconhecidamente um homem à frente de seu tempo e caracterizou-se como um educador
que sempre defendeu o papel da escola  como meio de formação de profissionais e não somente um local
para discussões acadêmicas. Mais de 40 anos  após sua morte, os princípios idealizados por Paula Souza
começaram se concretizar com a criação do Centro Estadual de Educação Tecnológica de São Paulo em
06 de outubro de 1969, que posteriormente foi rebatizado como Centro Paula Souza, em homenagem ao
professor.

Residentes aniversariantes dos meses de 

             jan/fev/mar e abril e maio

Pedala Manoel
Dia 12/09/2015

Local: Praça Poeta Mário Matoso (Praça da Estação)

Percurso: 10,5 km

7h - Alongamento

8h - Saída - Praça da Estação, CAIS, Rodoviária, Matriz, Av. Severino

Meirelles, APAE, Contorno no Colégio Agrícola, INTERIOR do Colégio

Agrícola, passando pela Zootecnia e Plantações.

Chegada no Estacionamento do Colégio.

Inscrições: até o dia 11/09 na Cooperativa do Colégio Agrícola

Horário: das 8h às 15h - Ingresso: 1 kg de alimento não perecível

(não vale sal nem açúcar).    P  A R  T  I  C  I  P  E  ! ! ! ! 

Feira do Livro

Acontecerá em nossa Etec

nos dias 08, 09, 10 e 11 de

setembro no horário

das 09h às 21h 

Livros a partir de

R$ 1,00

Aguardem mais

   informações
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