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

   Ano 03
nº 34/2018

 Participarão da 2ª fase da OBMEP:

 - Ana Beatriz Juliati;

 - Jaqueline Barros Lencione;

 - Jennifer Eduarda Ezequel Evaristo;

 - João Vitor Rodrigues Santos;

 - Jonathan Kim Silva de Souza;

 - Matheus H. F. Hildebrand E. Grizi;

 - Nelson Araujo Filho;

 - Rangel Viana da Silva;

 - Rennan Augusto Bacili Veloso;

 - Taina Silvestre Balbino;

 - Victor Hugo Alves Silva;

 - Vinicius Eduardo Dias

     A prova será no dia 15/09/2018 às14h30 na E.E. Nelson 

Fernandes.

OBMEP 2018

2ª fa
se

Fique de olho nos avisos dos murais:
 Você encontrará:

* Datas dos principais vestibulares;

* Gabarito da prova CUCo  (USP);

* Horário das refeições servidas na unidade;

* Tabela dos jogos municipais;

* Avisos sobre reuniões com discentes;

* Balancetes da lojinha da APM;

* Balancetes da Cooperativa;

* Jornal Manchetes ETEC’s - para saber um pouco do que acontece 

nas outras unidades;

* Campanhas: uso racional da água, prejuízos do tabaco, limpeza e 

organização no ambiente escolar, entre outras.



 Dia 24/08 houve uma reunião da 

Diretora Maria Salete com os funcionários 

do setor administrativo.

 A  b u s c a  p e l a  m e l h o r i a  n a 

comunicação entre os departamentos é 

fundamental para agilizar o trabalho e 

melhor a qualidade do serviço oferecido 

tanto ao público interno como ao externo.

Esqueçou o lápis ou a borracha?

Precisa de uma cópia?

Quer um adesivo da ETEC?

Precisa de folha de papel almaço?

Um squeeze?

Uma caneta personalizada da ETEC?

O trabalho deve ser encadernado?

Adquira  tudo isso na lojinha da APM.

Assim, você contribui para que nossa 

APM possa ter fundos, que revertam

em melhorias para nossa escola.

Balancete divulgado nos murais

  Dia 15/09 haverá uma 
campanha de doação de 
sangue na Escola Madre 
Carmelita. A colaboração 
d e  t o d o s  é  m u i t o 
importante O horário  
poderá ser agendado.
   Nossos alunos do Curso 
Técnico em Enfermagem 
novamente estarão lá, 
dando sua contribuição.
  c o m p a r e ç a  v o c ê 
também.

 A Brigada de Instrumentos de Escrita Faber Castell, é um 

programa da TerraCycle em parceiria com a Faber Castell para 

arrecadar o máximo possível de instrumentos de escrita usado.

                          Você pode reciclar:

- lápis grafite;                             - apontadores;

- lápis colorido;                          - marca-texto;

- lapiseira;                      - marcadores permanente;

- caneta;                                      - marcadores de quadro 

- canetinha,                                    branco

- borrachas;                                - refil de canete de quandro branco

maiores informações acesse: https://www.terracycle.com.br                                    
Utilize nossos coletores



O jardim da escola está bonito e mais alegre com os pneus pintados 

e o tronco de árvore servindo de vaso para os temperos.

 E para que não só o jardim mas também o restante da escola continue bonito, é necessário 

ficarmos atentos à limpeza do ambiente. Todos nós precisamos cuidar disso. Cada um deve ser 

responsável pelo lixo que produz. Vai chupar uma bala? Jogue o papel no lixo e não no chão, que 

alguém com certeza já varreu para que você pudesse passar por ali. O respeito pelo trabalho do 

outro também faz parte da educação. Falta de lugar correto para descartar o lixo e lembretes para 

fazer isso, não é. E então? Vamos começar a treinar? Nossos olhos agradecerão. É muito mais 

agradável ver um ambiente limpo e organizado. 

Para viver melhor
Abriu? Feche.

Deve? Pague.

Falou? Assuma.

Ascendeu? Apague.

Ligou? Desligue.

É de graça? Não desperdice.

Prometeu? Cumpra.

Quebrou? Conserte.

Desarrumou? Arrume.

Ofendeu? Desculpe-se.

Pegou emprestado? Devolva.

Não veio ajudar? Não atrapalhe.

Está usando algo? Trate-o com carinho.

Não sabe consertar? Chame quem o faça.

Para usar o que não lhe pertence? Peça licença.

Está fazendo algo. Faça com atenção. Faça bem 

feito.
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