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    Em 2017 novamente  
contamos com a preciosa 
colaboração do Professor 
Plínio para dar aquele «up» 
n o s  c o n h e c i m e n t o s 
necessários para fazer a 
prova da OBA.
       
          Boa Sorte Galeraa....

 No dia 04/05/2017, os alunos do 2º módulo de 

Química foram acompanhados pelos professores Maria e 

Alessandro visitar a COMASA.  Foi explicado todo o 

processo de tratamento de água feito e os produtos 

químicos utilizados.

 Este projeto foi desenvolvido pela Coordenadora Pedagógica Ana Júlia com a colaboração da 
Orientadora Educacional Maria Amélia e do Bibliotecário Luiz Gustavo com os alunos residentes de nossa Etec às 
segundas-feiras das 19h30min às 20h30min no 1º semestre de 2017. Foram feitas reuniões para seleção de 
textos, imagens e/ou vídeos para posterior leitura e discussão com os discentes e também apresentação de 
temáticas variadas como Astronomia e Teatro, por colaboradores externos. A proposta contemplava que, ao �nal 
dos encontros, seria elaborada uma síntese da discussão. O objetivo era de estimular o aluno a re�etir, reproduzir 
no papel sua compreensão da habilidade leitora/escritora, a capacidade de interpretar textos 
metafóricos/literários e de organizar ideias. Estas, são competências exigidas pelo ENEM e  Saresp e, também, 
corroboram para as monitorias relacionadas à Língua Portuguesa.

Projeto Roda de Leitura



´Próximo curso do Qb-Fic

                 Dia 06/06/2017 será a prova da OBMEP 

- Olimpíadas Brasileira de Matemática das 

Escolas Públicas. Prepare-se vendo os vídeos 

d o  P o r t a l  d a  M a t e m á t i c a : 

http://matematica.obmep.org.br são cerca de 

500 vídeos....

                     Através da OBMEP é possível 

integrar o PIC - Programa de Iniciação 

Científica-Jr. 

                       Saiba todos os detalhes acessando: 

www.obmep.org.br/pic.htm        

 A APM é uma instituição auxiliar da escola que tem por 

finalidade colaborar no aprimoramento do processo educacional,na 

assistencia ao escolar e na integração familia-escola-comunidade.

 Nossa APM existe desde 27/08/1977. Conforme estatudo, 

deve ser administratada pelos seguintes orgãos: Assembleia Geral 

(associados), Conselho Deliberativo, Diretoria Executiva e Conselho 

Fiscal.

 40% do Conselho Deliberativo deve ser formado por pais de 

alunos. O Diretor Financeiro deverá sempre ser um pai de aluno e o 

Conselho Fiscal também deve contar com 2 pais de alunos.

 Dia 10/05/2017 às 20h30 no refeitório, haverá a Assembleia 

Geral da APM para formação de chapas para eleição dos novos 

membros.

 PAI, MÃE , COMPAREÇAM!

Convite na porta do refeitório

Prof. Edson Pedro Rezende Leitão
Responsável por nossa APM

               Teve início no dia ���������� o Curso de Eletricista Instalador Residencial também através do Programa de 
Qualificação Básica Formação Inicial Continuada - Qb-Fic que é oferecido a toda comunidade e tem por objetivo 
qualificar o profissional para o mercado de trabalho, facilitando a busca pela tão almejada vaga.
  O Curso é ministrado pelo profissional Carlos Eduardo Bresolin.



 Paulo e um grupo de amigos 

estão na biblioteca. Um amigo diz que 

há uma nota de R$ 100,00 escondida 

entre as páginas 75 e 76 de um livro 

na biblioteca. Para facilitar ainda 

mais, o amigo diz também o nome do 

livro e a prateleira onde o livro se 

encontra. Mas Paulo decide não ir 

procurar o livro. Por quê?

Desa�o do mês

Resposta do número anterior:

«Não me venha com histórias, 

porque já estou cheio de 

problemas!»

Concurso Público

Prefeitura Municipal de Santa Cruz da Conceição

Vaga para motorista
Requisitos: ensino fundamental completo;
                     C.N.H  cat. «D» ou «E»
                      exame toxicológico na contratação
Salário: R$ 1.319,55
Benefícios: Auxílio Alimentação R$ 490,00 + 50% do Plano de 
Saúde
Inscrições de 12/06/2017 a 25/06/2017
Taxa de inscrição: R$ 40,00
Provas: objetiva e prática

Consulte Edital Completo: 
web.sigmarh.com.br/concursos/?id=146

 Com «Vastas emoções e pensamentos imperfeitos» ele nos 
abre o caminho para um mundo onde a realidade e a cção, sonho 
e a vigília, se confundem numa intrigante história cujo pano de 
fundo é o cinema. Estão presentes todos os elementos que 
consagram Rubem Fonseca como um dos melhores escritores 
brasileiros - o ceticismo, a concisão, a aguda percepção da 
realidade e o absoluto domínio da história, cuja agilidade e 
perfeita progressão de suspense mantêm o leitor cativo até o nal 
do livro.

Dica de Leitura 
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