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   Ano 02
nº 21/2017 20/07 - Início do Curso Técnico em Enfermagem

 Dia 20 de julho teve início o 1º 

m ó d u l o  d o  C u r s o  Té c n i c o  e m 

Enfermagem. Os alunos tiveram a 

oportunidade de conhecer todo o Corpo 

Docente, assim como a Diretora da 

Unidade, a Coordenadora Pedagógica e 

Coordenadora do Curso. Os professores 

explicaram as peculiaridades do Curso de 

Enfermagem, e a necessidade do tempo 

disponível para estágio. Foram exibidas 

também fotos que retratam o dia-a-dia do 

profissional da Saúde, assim como os 

trabalhos e visitas técnicas que já foram 

feitas pelas turmas anteriores. Os alunos 

também  se apresentaram e contaram aos 

colegas o porquê de terem escolhido o 

Curso de Técnico em Enfermagem. 

Nossa Unidade recebeu do Centro Paula Souza novas mesas e bancos para o refeitório. 

Agora o ambiente está muito mais agradável e organizado para as refeições.



 Dia 26/07/2017 na sala de multimídia tivemos a formatura da turma de «Montagem 

e Manutenção de Microcomputadores», 3º curso do Programa de Qualificação Básica, 

Formação Inicial Continuada -  QB-Fic do Centro Paula Souza, que foi realizado no período 

de 19/06 a 14/07/2017.

Próximo Curso: Manutenção de Máquinas Agrícolas

 O Projeto Viveiros que forma mudas de espécies 
nativas e é desenvolvido pela Prefeitura em parceria com 
nossa Escola, esteve representado pelo Departamento de 
Meio Ambiente na 4ª Feira do Comércio de Santa Rita do 
Passa Quatro que foi realizada dia 16/07/2017 no Clube de 
Campo e distribuiu gratuitamente várias mudas de árvores 
apropriadas para a área urbana aos visitantes.

 D i a  2 8 / 0 6  a 
Professora Taciane Maria 
Silva da Etec «Prof. Jadyr 
Salles» - Porto Ferreira -  
esteve em nossa unidade 
e ministrou uma palestra 
para os alunos do 1º e 3º 
módulos do RH sobre 
Recrutamento e Seleção.

1º e 3º Recursos Humanos
 A Professora Carol de 
Educação Física preparou uma 
aula diferenciada onde os alunos 
calcularam medidas e o IMC além 
de fazerem testes físicos.

 Dia 07/06/2017 houve a eleição para os 
alunos escolherem os representantes das salas.
 No próximo número divulgaremos os nomes 
dos vencedores. 



  05 de  junho Dia Mundial do Meio Ambiente, os alunos participaram de uma ação 
desenvolvida pela Comasa (Companhia Águas de Santa Rita) em conjunto com o 
Departamento de Meio Ambiente, que foi uma palestra no Centro Cultural Mário Covas, 
com o Tema «A questão da água no planeta, no Brasil e entre nós.» Foi abordado por 
Carlos Eduardo Alencastre, diretor Regional do DAEE em Ribeirão Preto e secretário 
executivo do Comitê da Bacia do Prado.

 Agropecuária - apresentações dos trabalhos sobre argumentação proposto pela Professora Lúcia 
Helena. 

 
        Menino de engenho, escrito em 1932, 
pretende construir um retrato da sociedade 
canavieira do Nordeste através dos olhos de uma 
criança. O livro conta a história de Carlinhos, um 
menino órfão que é levado pelo tio Juca ao 
engenho Santa Rosa de seu avô materno.  

Parceria com a Prefeitura

 
 O viveiro municipal implantado em nossa 
unidade está proporcionando uma diminuição de 
gastos com caçambas e com compra de composto 
para produção de mudas, além de economizar 
espaço no aterro de inertes da cidade. 

Colabore com a APM de nossa escola.
O beneficiado será você!

      Dia 10/08 a Direção marcou uma 
reunião com os discentes: 10 horas 
para os ETIM’s e 19 horas para os 
Técnicos. Ao lado vemos a reunião com 
os técnicos,  pena que tão poucos 
participaram...
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