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   Ano 02
nº 15/2017 E os eventos continuam a todo vapor...

Palestra ministrada 

por funcionários do 

Departamento do 

Meio Ambiente para 

os alunos do 1º ETIM 

de Agropecuária no 

dia 09/05/2017, 

no auditório da 

escola.

Arborização Urbana e Rural 

Em 2017 novamente estamos tendo a honra de poder 

contar com o precioso apoio do Professor Airton 

Aparecido Pellegrino «Tetê» para orientar nossos 

alunos para mais uma MOBFOG. Vamos lá pessoal, o 

Professor já nos mostrou no ano passado que é possível 

vencer!

Participe você também!

Semana Paulo Freire - 08 a 11/05/2017
 Nascido em Recife, em 1921, Paulo Freire é internacionalmente conhecido pela 
sua contribuição na área da Educação. Na década de 1960 criou um método de 
alfabetização para adultos utilizado em vários países. 
  Recebeu o título de doutor Honoris Causa em 27 uiversidades espalhadas pelo 
mundo, além de ser considerado Patrono da Educação no Brasil.
 Nas Etec’s, durante a semana Paulo Freire, é oferecida uma série de atividades 
pedagógicas, artísticas e sociais desenvolvidas por alunos e professores, para 
homenagear o educador pernambucano.
 Veja alguns cartazes  que foram feitos por nossos alunos.



QB-Fic  - Cuidador de Idosos

              A 1ª turma do Projeto de Qualificação Básica - Formação Inicial 
Continuada - QB-Fic, que foi de Cuidador de Idosos, comemorou sua  
formatura no dia 09/05/2017.
Nossos parabéns a todos os alunos, que com seu empenho  somado à 
dedicação da Professora Michelle Barbara de Azevedo, juntamente com o 
apoio do Coordenador Professor Gustavo Pizeta Ferronato, concluíram o 
curso com muito entusiasmo.

Agrinfo já está trabalhando para

organizar uma linda festa junina

Vamos colaborar com a campanha de

arrecadação de alimentos.

E s q u e ç e u  o  l á p i s , 
borracha, caneta em 
casa?
Não tem problema, na 
lojinha da APM você 
pode comprar,  Mas, 
fique atento ao horário 
de funcionamento:

Resposta do 
número anterior

Avó, Pai e 
Filho.

Dica de Leitura
 Edição reúne três novelas marcantes do 

gaúcho Charles Kiefer. Em «A Traíra», uma típica 

pescaria em família revela um fechado 

microcosmo: masculino, melancólico e 

incompreendido. «O Poncho» traz uma narrativa 

no interior de outra, traz um acerto de contas 

com o amor e o passado.

 Já a principal história do volume, «O 

Pêndulo do Relógio», novela de grande sucesso 

que rendeu ao autor um prêmio Jabuti, retrata a 

angústia de um camponês perante uma vida 

outrora mais simples, os desafios de um presente 

veloz incessante e, por fim, um sistema opressivo 

com o qual não sabe lidar.

 Kiefer nasceu em Três de Maio (RS), em 

1958. Publicou mais de 30 títulos. Foi ganhador 

do Prêmio Jabuti e do Prêmio Afonso Arinos, 

concedido pela Academia Brasileira de Letras. 

Também foi contemplado com o Prêmio 

Monteiro, da Fundação Nacional do Livro Infantil 

e Juvenil. Fez parte de dezenas de antologias 

brasileiras e tem publicações em francês e 

espanhol.

Desafio do Mês

O que  fala o 

livro de 

matemática 

para o livro de 

história?

Resposta no 

próximo número.
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