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Eventos Futuros

07/04/2017

Conselho de Classe

24/05/2017

Eleição da nova diretoria da 

Cooperativa

A caixinha de sugestões está 

sempre disponível para que 

v o c ê  p o s s a  f a z e r  u m a 

reclamação, dar sua sugestão 

e até mesmo elogiar algum 

evento ou funcionário da 

escola. Sua opinião é muito 

importante para sempre 

buscarmos melhorias para 

todos.

Carnê da APM

Venha fazer parte dos Amigos da 

Escola, sua contribuição é muito 

importante.

Caro Aluno, este é nosso boletim 

informativo onde postaremos os 

acontecimentos que marcaram 

nossa escola durante o mês. Aqui 

os assuntos são de interesse de 

vocês. Aproveitem a leitura!

Volta às Aulas

Normas Internas



Ana Júlia - Coordenadora Pedagógica

É com muita alegria que informamos a chegada de Ana Júlia dos 

Santos Rani, a nova Coordenadora Pedagógica de nossa escola.

Desejamos muitas alegrias e conquistas junto com nossa Unidade 

Escolar.

Aluno Artista
Gosta de escrever? 

Gosta de desenhar? 

Mande pra gente que 

iremos escolher um texto 

e um desenho todo mês 

para postar no 

informativo. Lembrando 

que o tema é livre, então 

solte sua imaginação.

Local  para entregar : 

Biblioteca ou no e-mail: 

e083bibli@cps.sp.gov.br

1ª Reunião de Pais

No dia 20/02/2017 foi realizada a Reunião de Pais  

para mostrar aos presentes um pouco da 

infraestrutura da escola, nossos colaboradores e 

professores. Foi ministrada pela diretora Maria Salete. 

Muitos outros assuntos foram abordados buscando 

sempre a melhoria da nossa escola e reafirmando 

nosso compromisso com a Educação.

Momento do Aluno
Registre um momento que você 

teve dentro de nossa escola ou 

em nossa cidade. Mande a foto 

p a r a  o  e - m a i l 

e083bibli@cps.sp.gov.br, todo 

mês ela será colocada aqui.



Fotos tiradas durante o evento

IX Jornada de Foguetes

No período de 31/10 a 03/11/2016, foi realizada em Barro do Piraí - RJ a Mostra Brasileira de 

Foguetes (MOBFOG) com a participação de nossa escola em conjunto com a E.E. Nelson 

Fernandes, em que ambas, graças a essa parceria, conseguiram o título de campeãs da IX 

Jornada de Foguetes.

Os professores da E.E. Nelson Fernandes: Airton Ap. Pelegrino e Antonio O. Pelegrino deram 

todo apoio a nossa escola por meio da integração com o bibliotecário Luiz Gustavo Perusso e da 

Orientadora Educacional Maria Amélia S.A. Rosa. O projeto inclui diversas áreas de 

aprendizagem como física, química, matemática, geografia, astronomia e astronáutica. Foi 

indispensável o apoio dos patrocinadores, da população santarritense, da comunidade escolar e 

das diretoras Maria Angela Fantinato e Maria Salete Zufelato Vencel.

Equipe Etec Manoel dos Reis Araújo: Professora Mariana de F. C. Bariotto. Alunos: Ana Paula 

Puppo,  Gabriela Boscoli Paulo e Gian José Pires de Moraes.

Equipe E.E. Nelson Fernandes: Professor Airton Ap.Pelegrino. Alunos: Atílio Leitão Pelegrino e 

André Luís Juliate de Jesus.

Parabéns a todos os envolvidos e em especial aos Alunos

Desafio do Mês:   Os ratos são famosos por sua capacidade 

de se multiplicar rapidamente. O tipo de rato que temos aqui dá 

a luz uma vez por mês, 12 bebês nascem de cada vez. Os 

ratinhos ficam adultos e podem dar a luz dois meses depois 

que eles nascem. Você pegou um desses ratinhos fofos no pet 

shop e trouxe para casa um dia depois que ele nasceu. Em 10 

meses a partir de agora, quantos ratos você vai ter?

Resposta do número anterior

Ele espera anoitecer

e sai pela primeira porta.



Conheça o novo Conselho de Escola de nossa unidade:

Presidente Nato: Maria Salete Zufelato Vencel

Presidente Câmara dos Vereadores: Lucas Comin

Engenheiro (UFSCAR):  Arquelau Maestrello Zordão

Sindicato Rural: Sèrgio D. Carnielli

Departamento de Saúde: Renata C. B. Bonifácio

Professor Representante do ETIM: Marcos Valverde

Professor Representante do Núcleo Comum: Edna R. B. Paulo

Professora Representante dos Cursos Técnicos: Gabrielli D. Gusman

Diretora de Serviços: Luciana F. P. Rezende

Funcionário Representante da APM: Daniel R. A. Rizzaldo

Aluno Representante da Cooperativa: João Paulo R. da Silva

Alunos: Marcos V. Ruvieo - 3º Agro.

      Cacilda R. Flávio - 1º RH

Mãe de Aluno: Fernanda K. de L. Zurlo

Ex-aluno: Marcelo M. dos Santos

Suplentes: Kleber Torisan

        Vanda C. S. Nakao

Durante o planejamento para 2017, 

os professores foram surpreendidos 

com dinâmicas muito descontraídas 

que foram elaboradas pela 

Professora Lilian  da Associação 

Atlética Santarritense, que foi 

convidada por nossa diretora 

Professora Maria Salete para 

alegrar e promover maior 

integração entre o corpo docente 

da unidade.

Em Vidas Secas, o autor se mostra mais humano, 
sentimental e compreensivo, acompanhando o pobre 
vaqueiro Fabiano e sua família com simpatia e uma 
compaixão indisfarcáveis. Além de ser o mais humano e 
comovente dos livros de ficção de Graciliano Ramnos, 
Vidas Secas é o que contém maior sentimento da terra 
nordestina, daquela parte que é àspera, dura e cruel, sem 
deixar de ser amada pelos que a ela estão ligados 
teluricamente. O que impulsiona os seres desta novela, o 
que lhes marca a fisionomia e os caracteres, é o fenômeno 
da seca.
Vidas Secas representa ainda uma evolução na obra de 
Graciliano Ramos quanto ao estilo e à qualidade 
estritamente literária.

Dica de

Leitura
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