
Etec «Manoel dos Reis Araújo»Unidade 83 - Sta. Rita do Passa Quatro - SP

B
I
B
L
I
O
T
E
C
A

   Ano 02
nº 17/2017

Etec de Porto Ferreira chegando Etec de Porto Ferreira desembarcando Time de Porto Ferreira

Time de Santa Rita Hino Nacional e de Sta. Rita Concentração Sta. Rita

Concentração Porto Ferreira Aquecimento Bola Rolando

Combustível para a turma O «Time» da Enfermagem de Sta. Rita �cou de plantão. Obrigada!

Etec «Manoel dos Reis Araújo» - Santa Rita do Pasa Quatro 

Etec Santa Rita 7 x 1 Etec Porto Ferreira
Parabéns meninos e professora Carolina Marques  pela iniciativa



Con�ra a lista dos alunos  aprovados para a Segunda fase da 
13ª OBMEP 2017:

aAntonio J. Costa Neto - 2º ETIM - Informática (*)
aBianca Silva Melo - 2º ETIM - Informática
aBruno Villas Boas Boscoli - 2º ETIM - Informática (*)
aFabrício Aparecido da Silva - 2º ETIM - Informática
aJoão Paulo Rodrigues da Silva - 3º ETIM - Agropecuária
aMaria Eduarda de Araújo Santos - 2º ETIM - Agropecuária
aMaria Eduarda Providel - 1º  ETIM - Agropecuária (*)
aMaria Vitória Nogueira - 1º ETIM - Agropecuária
aMaria Araújo Rodrigues - 1º ETIM - Agropecuária
aMateus Augusto Viotto - 3º ETIM - Informática
aRennan Augusto Bacile Veloso - 2º ETIM - Informática
aVinicius Guedes Tosetti - 3º ETIM - Agropecuária (*)

(*) Foram aprovados porém não desejam participar da 2º fase.

Temas importantes e atuais estão sendo debatidos em nossa 

escola e os trabalhos estão se multiplicando pelos murais...

Esportes

Preconceito Suicídio Gravidez

 Conforme amplamente divulgado nos murais da 

escola e em nosso boletim, dia 10/05/2017 às 20h30 no 

refeitório, ocorreu a reunião da APM. Infelizmente 

como podemos notar pela foto,  o interesse em 

participar da instituição é quase zero por parte da 

comunidade. Ainda não conseguimos conscientizar  pais, 

alunos e até professores, sobre a importância da APM 

dentro da Unidade Escolar.

 Uma APM com todos seus membros atuantes, 

poderia nos libertar da imensa dependência que temos 

do Centro Paula Souza no que diz respeito às melhorias 

na unidade. Os problemas seriam solucionados muito 

mais rápido e os resultados vistos com muito mais 

frequencia.

 Não podemos esquecer que a escola é nossa 

Segunda casa, merece toda nossa atenção, pois os 

beneficiários somos nós mesmos! 

               Resposta do número anterior
 Paulo sabe que o número ímpar em um livro fica 
sempre do lado direito e que o número par fica sempre do 
lado esquerdo, logo os números das páginas que foram 
dados correspondem a mesma folha (frente e verso) por 
isso, ele sabia que o dinheiro não poderia estar escondido 
lá.  

 

   
Como tudo o mais na vida, este  título pode 
enganar  os desavisados. «Instruções para salvar 
o mundo» não é a estreia de Rosa Monteiro no 
gênero de auto-ajuda, embora no fundo todo livro 
possua a capacidade de provocar nos leitores 
uma espécie de metamorfose -inclusive os 
romances. E este romance ressoa numa vibração 
muito fina a um só tempo uma promessa 
sussurrada ao pé do ouvido e um choque de 
realidade.

Dica de Leitura

 Ante-ontem Márcia tinha 14 anos, 

mas terá 17 ano que vem.

Duas perguntas: Como pode isso? E que 

dia é hoje?

Desa�o do mês

 A prova da Olimpiada Brasileira de 

Astronomia e Astronáutica - OBA 2017 

aconteceu dia 19/05/2017 no auditório de 

nossa Unidade. 

 No próximo boletim informaremos os 

alunos que conseguiram as melhores notas.



Parabéns Santa Rita!

 Dia 21/05/2017 foi o desfile cívico em homenagem aos 157 anos de Santa Rita do Passa 

Quatro.Diretora, Coordenadora Pedagógica, Coordenadores de Curso, Pr�essores, Funcionários, 

Alunos e até os animaizinhos da nossa fazenda pa�iciparam da comemoração. 

Parabéns a todos.


	Página 1
	Página 2
	Página 3

