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   Ano 03
nº 28/2018 Agro,Info e Enfermagem, zeram a 

 Agro & Info, distribuíram ovos para as crianças da APAE, 
enquanto o pessoal de Enfermagem fez a distribuição para as crianças 
do Colégio Lar Dom Luis Carbulotto. Parabéns pessoal, lindo trabalho. 



 A parceria entre a Etec e a Prefeitura Municipal 
através do Projeto de Produção de Mudas Nativas 
colabora para que Santa Rita do Passa Quatro 
marque pontos no Programa Município Verde e Azul da 
Secretaria do Estado do Meio Ambiente que tem como 
objetivo a eficiência na gestão ambiental.
 Em 06/2017 foram utilizadas 50 mudas para 
plantio no entorno da represa Passa Quatro. Já em 
03/2018 a oferta foi aumentada para 100 mudas 
plantadas novamente no entorno da represa.

 Dia 23/04 recebemos a visita dos alunos do curso de Zootecnia da USP -  

campus de Pirassunga. Eles fizeram uma apresentação da universidade como 

um todo, e, mais especificamente, dos cursos de graduação oferecidos pelo 

campus Fernando Costa:  são eles: «Engenharia de Alimentos», «Engenharia de 

Biossistema», «Medicina Veterinária» e «Zootecnia», todos de interesse para 

nosso alunos do Etim de Agropecuária.

 Informaram também datas e dicas sobre o vestibular da Fuvest, além do 

novo Programa VEM PRA USP - Competição USP de Conhecimentos (CUCo) é 

um desafio criado exclusivamente para os estudantes da rede pública do Estado 

de São Paulo, incluindo as ETECs.

 As inscrições vão até o dia 15/06/2018.

 Acesse o site www.vemprausp.org.br e confira todos os detalhes.

http://www.vemprausp.org.br


Curso ministrado pelo Prof. Dr. Luiz Carlos Pizetta sobre  «O Cultivo da Cana-de-Açúcar»

 Em 23/04 a ex aluna Priscila e a Professora Núria deram uma 

palestra sobre o Perfil Profissional, contando cada uma sua própria 

experiência  para os alunos do Curso de Enfermagem.

Eleição do Grêmio: quem vencerá?
Chapa Quente Fenix ou Revolução Agora?

Aula diferenciada do 
Professor Júnior em 06/03

Aula diferenciada da 
Professora Lúcia Helena 

em 20/04

Os alunos do 3º ETIM de 

Informática também 

organizaram sua reunião de 

pais para definirem a formatura.
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