
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 18/2017

 No dia 11/05/2017 três grupos de alunos: Ana Paula 
Puppo, Gabriela Boscoli Paulo e Gian José Pires de Moraes; 
Beatriz Alberghetti Soeira, Naiara da Silva Pereira e Vinícius 
Eduardo Dias; Joaõ Guilherme de Aguiar, Marcos Vinícius Roviero 
e Thalia Vitória Guarita, participaram da XI  com MOBFOG
brilhantes lançamentos que atingiram os alcances exigidos para 
participação na Jornada de Foguetes, que acontece anualmente 
no Rio de Janeiro. Parabéns aos alunos pelo desempenho 
satisfatório e, principalmente, pelo envolvimento e dedicação. 
Dois relatórios especificando a construção das bases e dos 
foguetes, além dos procedimentos de lançamento foram 
encaminhados e aguardamos uma possível convocação para a 
Jornada de Foguetes. Cruzem dos dedos!

MOBFOG
 As onze melhores notas da 

prova da Olimpíada Brasileira de 

Astronomia e Astronáutica -  - 2017 OBA

foram dos alunos abaixo relacionados. A 

in formação fo i  passada para  a 

organização da OBA ,  conforme 

regulamento.

- Bruno Villas Boas Boscoli

-Fabrício Eras Manzi Barbatana Filho

- Herbert Antonio de Paula Junior

- João Otávio de Moraes Marchi

- Klayver Vitor Pulido Alves

- Lucas Vinicius Blante

- Maria Vitória Nogueira

- Mayara Cristina Oliveira de Lima

- Nauê Yassuharo de Toni

- Nelson Araújo Filho

 -Thalia Vitoria Guarita

OBA

 O aluno Vinicius Guedes Tosetti do 3º ETIM de Agropecuária, recebeu no dia 01/06/2017 o 
certificado de Menção Honrosa pelo seu desempenho na 12ª Olimpíada Brasileira de Matemática -  OBMEP
2016.
 A Professora de matemática Edna Regina Barbon Paulo fez questão de compartilhar a alegria de 
entregar o certificado juntamente com a Diretora Maria Salete e todos os alunos.
               Parabéns Vinicius !

OBMEP

As diversas formas de olimpíadas 

estão agitando nossos alunos.

Parabéns a todos!



Etim - Informática

    A aula prática 
de Crimpagem 
de cabos que o 
Pro fessor  Ru i 
ministrou para os 
a l u n o s  d e 
Informática, foi 
muito divertida e 
proveitosa para o 
entendimento do 
procedimento de 
c o m u n i c a ç ã o 
e n t r e  o s 
computadores 
u t i l i z ando  o s 
padrões TIA/EIA 
568A e 568B.

 Dia 07/06, os alunos do 3º ETIM de Informática para Internet, colocaram em prática as competências adquiridas no 
componente Empreendedorismo e Inovação, transmitindo seus conhecimentos para os alunos do 3º ETIM de 
Agropecuária. Na atividade os alunos de Informática trabalharam como disseminadores de conhecimento quanto a 
orientação sobre o potencial de negócio das ideias descritas nos Trabalhos de Conclusão de Curso dos alunos de 
Agropecuária através da confecção de modelo de negócios CANVAS. Além de aprenderem a utilizar esta valiosa 
ferramenta de estruturação de negócios, os alunos produziram pequenos vídeos de apresentação de suas ideias.
 O objetivo desta atividade é que os alunos de ambos os cursos, compreendam que seus projetos podem ter 
potencial de negócio e que esta é a hora certa de começar.

3º ETIM de INFORMÀTICA

 «Campeonato de Jogos Digitais» na Etec Manoel dos Reis Araújo

 No dia 14 de junho foi realizado um «Campeonato de Jogos Digitais» nos laboratórios de Informática durante o 
período da manhã e utilizando pelo menos 15 computadores simultaneamente, teve a presença dos alunos dos 2º e 3º ano do 
curso ETIM Informática para Internet, onde os mesmos formaram grupos de três a cinco alunos cada para disputas na 
modalidade conhecida como «eSports» atividades esportivas em jogos eletrônicos como CS: GO, League of Legendes,, 
Starcraft, entre outros, e que encontra-se em franco crescimento no mundo, gerando hoje cifras de premiação na casa dos 
milhões de dólares e ganhando um espaço crescente em transmissões de canais abertos e fechados e também na internet.
 No evento, os alunos tiveram a oportunidade de mostrar e desenvolver através dos jogos eletrônicos as suas 
habilidades individuais e em equipe como comunicação, interação, integração, reexos, estratégia e raciocínio lógico, além de 
conhecer na prática uma vertente importante da Informática na atualidade, onde cada vez mais o eSports ganha imprtância no 
cenário mundial entre os jovens. Além disso, passam horas agradáveis realizando atividades extra-classe, integrando e 
desenvolvendo suas capacidades e preparando os mesmos para um mundo cada vez mais informatizado e dinâmico.
 



 Parabéns aos alunos que participaram dos 
Encontros do Programa de Treinamento do Time do 
Emprego que ocorreu no período de 04/04 a 14/06/2017 
em nossa Unidade. 
 Dia 07/06 a vice prefeita Sra. Maria Rita de 
Cássia Ferreira Mondin de Oliveira  esteve presente 
para juntamente com as professoras Iara e Jaqueline  
entregar os certificados no término do curso.

 

Formatura do Time do Emprego

Enfermagem

Ensaio da turma do 4º módulo para  apresentação do TCC

Os alunos de estágio juntamente com a Professora Núria C.F.R. 

Maestrello do curso de Enfermagem, puderam em uma visita técnica 

acompanhar no dia 23/06 o Técnico em Segurança do Trabalho e toda a 

linha de produção da Missiato Indústria e Comércio Ltda.

Dica de Leitura

                                Clássico da literatura brasileira, 

este texto de Machado de Assis continua sendo, cento e 

trinta anos depois de sua publicação original, uma das 

mais devastadoras observações sobre a insanidade a 

que pode chegar a ciência. Tão palpitante quando de 

leitura prazerosa. «O alienista» é uma dessas joias da 

ficção da leitura mundial. Médico, Simão Bacamarte 

passa a se interessar pela psiquiatria, iniciando um 

estudo sobre a loucura  em Itaguaí, onde funda a Casa 

Verde ,  um t íp ico  hospíc io  o i tocent i s ta   - 

arregimentando cobaias humanas para seus 

experimentos. O que se segue é uma história 

surpreendente e atual em seu debate sobre desvios e 

normalidade, loucura e razão.   Ensaio sobre a loucura 

e lucidez, sátira política e comédia de costumes, esta 

edição e Machado de Assis conta com uma 

esclarecedora nota introdutória do crítico  britânico 

John Gledson um dos grandes intérpretes do autor 

brasileiro.

     Palestra «ENEM Bate à Porta: Vamos Abrir?»
 Ex-aluna Fernanda Jordão

 No dia 19 de junho foi realizada na Sala Multimídia da ETEC 
«Manoel dos Reis Araújo»» a palestra «ENEM Bate à Porta: Vamos 
Abrir?» , ministrada pela ex-aluna Fernanda Jordão aos alunos do 3º 
ano do curso ETIM Informática Para Internet.
 Fernanda, ex-aluna do curso ETIM Informática Para Internet da 
ETEC de Santa Rita do Passa Quatro e que hoje está cursando o 
segundo ano de Ciências Contábeis na USP de Ribeirão Preto, 
ministrou de forma brilhante a palestra, tratando de assuntos 
pertinentes aos futuros formandos como ENEM, vestibular, 
universidade , entre outros.
 Durante o evento foram dadas dicas preciosas de como ter um 
bom desempenho no ENEM, como se preparar adequadamente para o 
temido Vestibular com dicas de estudo, material de apoio e leituras 
obrigatórias, como é a vida numa universidade como a USP, dicas de 
alojamento e alimentação, além de programas de apoio à Educação.
 Ao fim, várias dúvidas dos alunos foram solucionadas pela 
palestrante Fernanda, contribuindo ainda mais para o preparo e 
crescimento profissional deles.

Resposta do número anterior:
 Ontem Márcia fez 15 anos.

Hoje é 01/01 do ano em que ela completa 16.
31/12 do ano que vem, ela faz 17 anos.
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