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 Alimentos arrecadados 
durante a

Semana de Estudos
que serão doados.



Visita à Fazenda da Toca em Itirapina Dia 10/09/2016 a Professora Clara Maria de Souza da UFIEC 
(Unidade de Formação Inicial e Educação Continuada do 
Centro Paula Souza) esteve em nossa Unidade expondo  para 
nossos funcionários e professores opções de projetos 
oferecidos como o  Pronatec, Via Rápida, Aprendiz Paulista, 
Jovem Aprendiz e outros,  para capacitação de pessoas que se 
encontram em busca de uma vaga no mercado de trabalho. 

Nossa escola é lindíssima! Vamos mantê-la
LIMPA e organizada

Jogue o lixo no lixo

No dia 28/09/2016 os alunos 
Guilherme Adriano (1º Agro) e 
M a t e u s  C a i r e s  ( 3 º  A g r o ) 
promoveram uma Roda de Viola 
para os seus colegas residentes no 
Auditório da escola. Mesmo de 
improviso, a dupla conseguiu 
agradar, agitou e trouxe muita 
descontração aqui na Etec. Muito 
bem, meninos!!!
Em breve, ocorrerá a apresentação 
da dupla oficial «Zé Marmita e Passa 
Fome», composta pelos alunos do 
1º Agro: Guilherme Adriano e Iago.

Guilherme Adriano
e

Mateus Caires
(1º e 3º Agro)

Feira de Profissões da UNIARARAS

     No dia 28/09/2016 os alunos do 3º ETIM Agropecuária e do 3º 

ETIM Informática para Internet visitaram a Feira de Profissões da 

UNIARARAS, acompanhados pela diretora Maria Salete e pela 

Orientadora Educacional Maria Amélia. O evento possibilitou aos alunos 

o contato com algumas particularidades dos cursos disponíveis na 

UNIARARAS, o esclarecimento de dúvidas à respeito das áreas de 

atuação profissional, o engajamento no ensino Superior e a vivência 

neste ambiente, que foram muito bem articulados pelos monitores. 

                      Ambientado no Nordeste dos anos 50, 

«Sargento Getúlio» narra a história de Getúlio Santos Bezerra, 

homem de confiança de um poderoso coronel de Sergipe, que 

precisa levar um preso político de Paulo Afonso até Aracaju. No 

meio do trajeto, uma reviravolta política faz com que as ordens 

se alterem - Getúlio não deve mais prosseguir com a misão. 

Desconfiado, determinado a cumprir à risca o serviço que lhe 

fora dado, o sargento parte em uma jornada que não terá outro 

destino a não ser o da violência e da morte.

Dica de Leitura Desafio do Mês
As duas portas - um  

homem está preso em uma 

sala. A sala tem apenas duas 

saídas possíveis: duas portas. 

Através da primeira porta há 

uma sala construída a partir de 

lentes de aumento. O sol 

escaldante instantaneamente 

frita qualquer coisa que entrar. 

Através da segunda porta há 

um dragão que cospe fogo. 

C o m o  o  h o m e m  p o d e 

escapar?

Resposta do mês anterior

Alternativa 3. Sala com três leões que não comem há 3 meses, pois com certeza já estarão 
literalmente mortos de fome.

Enquanto isso...

     O treinamento para a IX Jornada de Foguetes continua intenso. 

Nos dias 05 e 21/10/2016 o Professor Airton Pelegrino «TETÊ» esteve 

em nossa Unidade para mais uma «aquecida nos motores». Esse grupo 

está mesmo dedicado e empenhado na atividade. Estamos na torcida 

por vocês. PARABÈNS!



 01 - Em relação ao wi-fi, esclarecemos que sua suspensão se deve ao uso inapropriado da 

internet durante o período de aula, comprometendo a integridade de alunos e responsáveis.

02 - A cozinha está constantemente sendo supervisionada para que seja mantida a qualidade 

da comida e a quantidade seja suficiente, assim como cumprimento do cardápio. 

03 - Para melhoria do serviço prestado pela cozinha, o horário do jantar dos alunos 

residentes foi alterado conforme solicitação anterior, além das refeições serem servidas nos 

finais de semana e feriados.

04 - Perante autorização por escrito dos pais/responsáveis, fora do horário de aula, foi 

permitida a colaboração dos alunos na rotina de trabalho da escola.

05 - Esclarecemos que as portas das salas de aula não estavam sendo trancadas nos 

horários de intervalo pela falta de funcionário para tal, que se encontra em licença saúde.  O 

problema foi sanado com o retorno da funcionária Conceição.

06 - Com relação ao horário da cantina, foi solicitado à Marina que a mantenha aberta às 

sextas-feiras no período noturno.

07 - Foi esclarecido pela diretora na sala do 3º Agropecuária a necessidade de apresentação 

do TCC conforme deliberação do Centro Paula Souza (CPS).

08 - Foi constatado que realmente alguns alunos não necessitavam de usufruir da residência 

escolar por morarem perto. Por isso, seus contratos foram rescindidos.

09 - O Departamento de TI de nossa unidade já providenciou a solicitação de novos 

computadores ao CPS.

10 - O papel higiênico será novamente colocado nos banheiros masculino e feminino no 

período noturno, conforme acordado com o inspetor Zurlo.

11 - No ano de 2015 houve uma proposta de visita à Unesp de Rio Claro, no entanto, não 

houve interesse nem empenho dos alunos para realização da mesma. Em 2016, os 3ºs anos 

foram convidados a participar da Feira de Profissões da Uniararas.

12 - Durante um breve período houve falta de material de limpeza, que é disponibilizado pela 

empresa terceirizada, prejudicando assim a higienização dos banheiros.

13 - A partir do mês de setembro, o lazer para os residentes está de volta, conforme 

solicitações. Esperamos contar com a colaboração de todos para que não precise ser 

novamente suspenso.

Retorno da Caixa de Sugestões

‐ A Cozinha fez uma melhor adequação no horário da janta durante a semana. Nos finais de semana e/ou 

feriados, a alimentação também está garantida.

‐ A segurança da Escola foi reforçada. Agora contamos com a ronda escolar dentro de nossa unidade. 

‐ Começou funcionar a Papelaria da APM. Lá você poderá tirar suas cópias ao custo de R$ 0,15 cada. Serviços de 

encadernação e plastificação de documentos também podem ser feitos. 

 ‐ Dirigir sem habilitação não é permitido. Menor no volante, pior ainda! Todos nós sabemos disso. Por isso, você, 

aluno menor de idade, não pode estacionar seu veículo no estacionamento da escola. Pois, se assim fizer, estaremos 

todos infringindo a lei: Você, seus responsáveis e a escola!

Precisamos conhecer e respeitar a legislação de transito
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