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Escola Dr. Demétrio de Azevedo Junior - Minas e Metalurgia -

Bairro do Matadouro

10 de Janeiro de 2018



11 de Janeiro de 2018

#VestibulinhoEtec Vo

cê por acaso NÃO 

estudou ainda para a 

prova da Etec?! 

Então, este vídeo é 

para você! Veja as 

dicas da 

YouTuber Lillian

Cruz que vão te 

salvar



Divulgação – Local de 

Provas

16 de Janeiro de 2018



#VestibulinhoEtec A prova é neste 

domingo, às 13h30, com 4 horas 

de duração:http://bit.ly/2mUKEyX

Confira o seu local de 

exame: http://bit.ly/MuiWxe

Para a prova, leve o 

DOCUMENTO DE IDENTIDADE 

ORIGINAL, caneta esferográfica 

preta ou azul, lápis, borracha e 

régua.

A divulgação do gabarito será feita 

no mesmo dia, a partir das 18h, 

pelo site e pelas redes sociais.

OBS: Os portões serão abertos às 

12h30 e fechados 

PONTUALMENTE às 13h30, 

chegue com ANTECEDÊNCIA, 

não será tolerado atraso.

20 de Janeiro de 2018

http://bit.ly/2mUKEyX
https://l.facebook.com/l.php?u=http://bit.ly/MuiWxe&h=ATNcSV9cO7q5GgRQs_lAa9-IZL6eVMhsuh-SikW9nPNF2k8RQPM8md8qH4qrRq8vXF8MIAzKZllIKzS_VU_gJ5aHbBNnm8g9V2NVRA124XrJQI1ftonzeF4


#VestibulinhoEtec Gabarito 

da prova da Etec saindo do 

forno! E aí, quantas vocês 

acertaram?http://bit.ly/2mV
YK2o

GABARITO -

VESTIBULINHO

21 de Janeiro de 2018

https://www.facebook.com/hashtag/vestibulinhoetec
http://bit.ly/2mVYK2o


CLASSIFICAÇÃO GERAL - VESTIBULINHO

30 de Janeiro de 2018



05 de Fevereiro de 2018

Hoje em nossa primeira reunião pedagógica do ano, pudemos apresentar números detalhados do SARESP 

2017 aos nossos docentes. Como exposto na matéria, os números são fruto de um trabalho árduo e 

contínuo de nossos professores, os quais parabenizamos.



E aí galera! Está na primeira 

chamada do Vestibulinho ETEC? 

Se liga das datas. Horário de 

atendimento para as matrículas 

das 10h00 às 19h00. Para 

maiores informações, consulte o 

manual do candidato 

emwww.vestibulinhoetec.com.br

06 de Fevereiro de 2018

http://www.vestibulinhoetec.com.br/


Divulgação – Vaga de estágio 

Atenção alunos do 

Ensino Médio! 

Oportunidade de estágio 

remunerado pelo CIEE. 

Inscrições somente até o 

dia 25.

08 de Fevereiro de 2018



E aí galera! Finalizamos a primeira 

chamada. Confira as vagas para a 

segunda chamada. Se você está na 

segunda chamada, corre providenciar a 

matrícula. Horário de atendimento para as 

matrículas das 10h00 às 19h00. Para 

maiores informações, consulte o manual 

do candidato 

emwww.vestibulinhoetec.com.br

09 de Fevereiro de 2018

https://l.facebook.com/l.php?u=http://www.vestibulinhoetec.com.br/&h=ATNxrzA1Akn_q7NnvKKHoZkyl_GxPY5Grcrb_tSrsh2dodlJsN4OfaaO5KV7o9O7EZB0MysloWTQRk1kxWr0tXcZPCu-EA79hCh8n40nAspvGBXpYfr61JE


Concurso Petrobras

Técnicos - remuneração - R$ 4.513,00

Adm, Comércio, Eletro, Logística, Mktg, Metal, Mineração, Química, Segurança . . .

superior - remuneração - R$ 10.726,00

engenharia, enfermagem, geologia, medicina, química . . .

http://www.cesgranrio.org.br/con,cursos/evento.aspx…

10 de Fevereiro de 2018

http://www.cesgranrio.org.br/con,cursos/evento.aspx…


TROTE SOLIDÁRIO

Trote Solidário acontece neste sábado, 17 de fevereiro

16 de Fevereiro de 2018

Alunos e docentes 

motivados pela 

solidariedade! 

Participe desta 

importante ação da 

nossa ETEC.



Alunos dos módulos 2 e 3 de Nutrição recepcionam alunos ingressantes com festa

Algumas coisas você só 

encontra aqui na nossa 

ETEC :)

Com Maria Tereza 

Zanetti Rosa Samia

Mansur Silva

16 de Fevereiro de 2018

https://www.facebook.com/mariatereza.zanettirosa?fref=mentions
https://www.facebook.com/samia.mansursilva?fref=mentions


A Biblioteca e todos os 

seus usuários 

agradecem a iniciativa 

do nosso Professor 

Aquiles!!!

16 de Fevereiro de 2018



Ação Solidária – Etec - AVACCI

16 de Fevereiro de 2018



Diretor da ETEC visita a Cooperativa de Catadores Santa Maria 

(Movimento Janaina Alves)

23 de Fevereiro de 2018



35 alunos do Ensino 

Médio da ETEC 

foram aprovados em 

Universidades 

Públicas em 2018

02 de Março de 2018



Ainda falando sobre o bom desempenho dos nossos alunos, não poderíamos deixar de citar a turma do

Etim - Ensino Médio Integrado a Informática, que representou e bem nossa instituição com 10 ex- alunos

conquistando vagas em universidades públicas e particulares pelo país.

Parabéns alunos!!! Estes resultados nos motivam e inspiram para continuar neste caminho.

ETIM – Informática – Aprovando em Universidades Públicas

03 de Março de 2018



Se liga na lista dos alunos do 3D:

Leonardo Silva - UFSCAR - Ciência da Computação.

Gabriela Ferreira - PUC - Farmácia.

Yury Nagy - UTFPR - Ciência da Computação.

Bianca Costa - UEPG - Serviço Social

Rayane Literio - Universidade Positivo -Publicidade e Propaganda.

Bruna Freitas - UFPR - Ciência da Computação.

Bruno Bessa - UTFPR - Matemática

Amauri Pinheiro - UTFPR - Química

Mayara de Souza Pereira - UFMS - Direito

Thaynara de Souza Pereira - UTFPR -Engenharia Civil

03 de Março de 2018



International Paper contrata 10 alunos do Minas. A meta é 

contratar 25 aprendizes ainda em 2018

05 de Março de 2018



Minas no Cânion Pirituba - Aula prática do componente 

"Ações de Defesa e Proteção ao Meio Ambiente"

07 de Março de 2018



DIVULGAÇÃO –

PROCESSO 

SELETIVO - CIEE

08 de Março de 2018



Fala que estudou no 

Minas, mas não 

conhece a "Dona 

Zê"! 😍
Parabéns a todas as 

mulheres pelo seu 

dia! Com Mauro 

Garcia

08 de Março de 2018

https://www.facebook.com/maurogarcia.pinheiro


08 de Março de 2018



12 de Março de 2018

Importante ação do 

grupo de informática!

Com Leo Máira João 

Paulo Lepinsk Ana 

Paula Aquiles Felizardo 

Filho

Nossos egressos, profissionais da área de TI, fizeram uma motivadora palestra 

aos alunos do eixo de informática

https://www.facebook.com/maira.salles.714?fref=mentions
https://www.facebook.com/jplepinsk?fref=mentions
https://www.facebook.com/paulynnha?fref=mentions
https://www.facebook.com/aquiles.felizardofilho?fref=mentions


Alunos do curso de 

Técnico em 

Eletrônica realizam 

atividade prática 

com fibra ótica

12 de Março de 2018



Os benefícios do uso do uniforme escolar na ETEC

Ação da equipe gestora 

da ETEC visa aumentar 

o número de alunos 

uniformizados nas 

dependências da 

unidade escolar. 

Com Gislene Ramos

14 de Março de 2018

https://www.facebook.com/gislene.ramos.52?fref=mentions


Atividades do eixo de gestão 

na nossa Classe 

descentralizada do Otávio 

Ferrari. Com Glaucia Guerra 

da Cunha e Ton Texera

Administração e Logística - Utilização de metodologias ativas - MOOC

15 de Março de 2018

https://www.facebook.com/glaucia.guerradacunha?fref=mentions
https://www.facebook.com/ton.texera?fref=mentions


Formação continuada de docentes: como o aluno aprende a aprender?

19 de Março de 2018



22 de Março de 2018

Grupo da Eletrotécnica se 

movimentando!

Com Edgar Endo, Roberto 

Maligeski Lemes e Sandro 

Matos

Visita Técnica para Alunos Ingressantes do Curso de 

Eletrotécnica - SABESP

https://www.facebook.com/edgar.endo.9?fref=mentions
https://www.facebook.com/beto.lemes.35?fref=mentions
https://www.facebook.com/SandroMatosss?fref=mentions


ETEC e CIEE faz roda de conversa com alunos: as 

oportunidades que surgirão com o curso Técnico

22 de Março de 2018



Profissional da área de TI, faz uma palestra motivadora aos 

alunos do curso de Técnico em Eletrotécnica

22 de Março de 2018



Alunos de Administração visitam Cofesa Max

23 de Março de 2018



Alunos de Eletrotécnica visitam acervo bibliográfico 

disponível na Biblioteca da ETEC

23 de Março de 2018



24 de Março de 2018

Roda de Conversa e 

troca de experiências 

dos nossos Ex alunos 

do eixo de Gestão 

com a galera de 

Administração e 

Logística do Minas.

Parabéns a todos!



Compartilhando experiências: roda de conversa com ex-alunos do 

eixo de gestão

26 de Março de 2018



Alunos de Eletrotécnica fazem teste de 

NIVELAMENTO em ambiente MOODLE

29 de Março de 2018



Dr. Mauro Vitor Ferreira Netto ministrou palestra aos alunos 

de Química

29 de Março de 2018

Curso de Técnico em 

Química também teve 

palestra durante a 

semana - "Diagnóstico 

Laboratorial: Cultura e 

Antibiograma". 

Com Betinho 

OliveiraClaudinei

Rodrigues e professor 

Daniel.

https://www.facebook.com/betinho.oliveira.779?fref=mentions
https://www.facebook.com/caiiquer?fref=mentions


Olimpíadas Motivacionais do Professor Waldo agita o Minas

Um mito: Professor 

Waldo!

Organizou, jogou, 

apitou ... tudo com 

muito zelo e 

responsabilidade. 

Um exemplo pra 

todos nós!

29 de Março de 2018



Alunos da E.E. Teresa Silveira visitaram nossa ETEC

09 de Abril de 2018



09 de Abril de 2018



Aula prática de Eletrotécnica - aplicando teorias estudadas em 

sala de aula

09 de Abril de 2018



Calendário do 

Vestibulinho 2º 

semestre 2018 

já está definido. 

Confira

10 de Abril de 2018



Alunos de Administração, Logística e Informática para Internet estiveram na feira 

de empreendedorismo em SP

12 de Abril de 2018



Ex-aluna do Curso de Técnico em Enfermagem ministra 

palestra no Minas

13 de Abril de 2018

Mais uma atividade 

com egressos! É 

sempre um prazer 

recebê-los e ouvir 

suas experiências.



Laboratório de Edificações está a todo vapor

16 de Abril de 2018



Alunas egressas do ETIM Informática ministram palestra para o 

1º módulo

16 de Abril de 2018



Alunos do 3º ETIM Informática em aula no nosso laboratório de 

hardware

Aula prática de Redes 

de Computadores -

Professor Aquiles 

Felizardo Filhoe seus 

alunos. Com Leo 

Máira Ana Paula

17 de Abril de 2018

https://www.facebook.com/aquiles.felizardofilho?fref=mentions
https://www.facebook.com/maira.salles.714?fref=mentions
https://www.facebook.com/paulynnha?fref=mentions


Ensino Médio tem palestra com a Polícia Militar 

Ambiental

No ano passado recebemos o certificado de "Escola Amiga do Meio Ambiente". Os professores Denise Morais Lopes e Ton

Texera estão dando continuidade nos trabalhos em 2018!

18 de Abril de 2018



Trabalho sobre as influências que construíram nossa identidade! 

Com Camila Camargo Silva e alunos do 2ºD

19 de Abril de 2018



O evento é referência para o setor da construção civil na América Latina. 

Com Francisco Araujo e Antonio Robson Ferreira

20 de Abril de 2018



Inscrições abertas de 24 de abril até as 15h do 

dia 25 de maio de 2018. Estamos oferecendo 320 

vagas para vários cursos técnicos. Não perca a 

oportunidade de estudar em uma das melhores 

escolas de nossa região! Todas as informações 

emwww.vestibulinhoetec.com.br — com Eliezer 

Rocha Jr.

24 de Abril de 2018

DIVULGANDO

http://www.vestibulinhoetec.com.br/
https://www.facebook.com/juninho.costa.7370


"Café com 

Empresários" -

Projeto do eixo de 

gestão reúne 

empresários na 

ETEC

27 de Abril de 2018



Alunos do Técnico em Metalurgia realizam visita técnica na 

empresa Maringá Ferro-Liga

28 de Abril de 2018



Alunos do curso de Técnico em Nutrição estiveram no Cofesa

Max esta semana

As visitas técnicas aproximam 

o aluno da realidade do 

mercado de trabalho, trazendo 

significado ao conhecimento 

teórico. A direção da ETEc tem 

estimulado esta prática, 

entendendo que fortalece o 

aluno e sua permanência no 

curso. Com Ada 

Bibiano e Maria Tereza Zanetti 

Rosa

28 de Abril de 2018

https://www.facebook.com/adabibi?fref=mentions
https://www.facebook.com/mariatereza.zanettirosa?fref=mentions


Alunos da E.E. Prof. Gerson de Barros Margarido visitam a 

ETEC de Itapeva

28 de Abril de 2018



Enfermeira da Santa Casa de Itapeva ministra palestras 

para alunos de Enfermagem

03 de Maio de 2018



Nutrição e Dietética realiza curso de "Boas 

Práticas na Manipulação de Alimentos"

03 de Maio de 2018



Técnico em Administração EAD -

apresentação de trabalhos do 1º módulo

Turma do 1º módulo 

de Técnico em 

Administração EAD e 

os trabalhos da 

professora Camila. 

Com Camila 

Camargo Silva.

04 de Maio de 2018



Semana Paulo Freire: alunos do VENCE e ETIM desenvolvem 

APP sobre problemas sociais da atualidade

04 de Maio de 2018



Semana "Paulo Freire" movimentou a ETEC com várias 

atividades culturais

07 de Maio de 2018



Minas tem novo curso: Técnico em 
Desenvolvimento de Sistemas

Novo curso irá 

substituir o Técnico 

em Informática. 

Com Leo Máira, João 

Paulo 

Lepinsk e Danilo 

Camargo Dias.

07 de Maio de 2018



Alunos de Mineração visitam a Mineração Itambé em Campo 
Largo, Paraná

08 de Maio de 2018



Bombeiros ministram palestra para alunos 
do curso Técnico em Química

08 de Maio de 2018



A ETEC realiza neste sábado, dia 12 de

maio, o tradicional passeio ciclístico de

divulgação do nosso Vestibulinho! Será

uma pedalada leve e divertida pelos

bairros de Itapeva. Convide os amigos e

venha pedalar conosco. Haverá sorteio de

brindes. A saída será no estacionamento

do Minas as 8h30.

09 de Maio de 2018



Uma alegria recebê-los. 
Atividade do 

componente de 
Planejamento 
Alimentar, da 

Professora Samia
Mansur Silva. 

Com Maria Tereza 
Zanetti Rosa

Alunos de Nutrição receberam nesta tarde um grupo de 
senhoras do CRAS

09 de Maio de 2018



“Feliz é o professor que aprende ensinando” - Cora Coralina. 
Com Alexandre Gaspar

Professores do Minas e da região participam de encontro 

com a Supervisão Regional em Taquarivaí

10 de Maio de 2018



Alunos do 2º módulo do curso Técnico em Informática para Internet 
participaram de palestra por videoconferência

11 de Maio de 2018



Últimos dias para inscrição! Cursos e 

vagas: https://goo.gl/jm2jQk. 

Adicione nosso Whatsapp para tirar 

dúvidas (15) 99686-4852. Venha 

fazer um curso técnico gratuito em 

nossa ETEC.

13 de Maio de 2018

VESTIBULINHO

https://goo.gl/jm2jQk


Ficamos orgulhosos do comprometimento de 
alunos, professores, coordenadores e 
funcionários! Demos um show!

Sábado letivo na 
ETEC com atividades 
variadas em toda a 

região

14 de Maio de 2018



Semana de Gestão e Negócios 2018

15 de Maio de 2018



Semana Interna de Prevenção de Acidentes 
do Trabalho 2018

CIPA da escola sempre atuante! SIPAT 

foi um sucesso mais uma vez. 
Com Claudinei Rodrigues

15 de Maio de 2018

https://www.facebook.com/caiiquer?fref=mentions


Diretor do Minas participa do Encontro de 
Diretores de ETEC e FATEC 2018

Além da professora Laura 
Laganá que coordenou os 

trabalhos, esteve presente o 
governador

do estado de São Paulo, 
Marcio França. Com Mauro 

Garcia

22 de Maio de 2018

https://www.facebook.com/maurogarcia.pinheiro?fref=mentions


Visita técnica - Mineração Tabiporã em Campo Largo no Paraná

Professor Guaracy 

Filho organizou a visita e 

acompanhou os alunos.

22 de Maio de 2018

https://www.facebook.com/guaracy.filho?fref=mentions


ENSINO MÉDIO E ETIM - Exposição do 
Projeto: "A Força D’Água"

22 de Maio de 2018



ENSINO MÉDIO E ETIM - Exposição do 
Projeto: "A Força D’Água"

Belo trabalho dos 

professores Denise 

Morais 

Lopes e Ton

Texera!

22 de Maio de 2018

https://www.facebook.com/denise.poglitsch.1?fref=mentions
https://www.facebook.com/ton.texera?fref=mentions


Informamos que as inscrições 

foram prorrogadas até 

segunda-feira, dia 28/05 às 

15h. Agora não tem mais 

desculpa! Adicione nosso 

Whatsapp para tirar dúvidas 

(15) 99686-4852. Inscreva-se 

já https://goo.gl/YYrK7z

24 de Maio de 2018

https://l.facebook.com/l.php?u=https://goo.gl/YYrK7z&h=AT3atPelkQ9EZ9ND9m87KwgxxKqBcwdNZ1sjPGT0Ca960LIGQTsfPj7lGh4brXPAWxj1x3wy8BF-Fpj9x97Ypos9EcVzs4Jd6-lIlTwuJEInhVxc2R2Razs_s39BqvFwZ8BK3C6MAJ8MKuc5oTl5q0YE


As inscrições foram 

prorrogadas até segunda-

feira, dia 28/05 às 15h. 

Agora não tem mais 

desculpa! Inscreva-se 

já https://goo.gl/YYrK7z

DIVULGAÇÃO DE PRORROGAÇÃO DE VESTIBULINHO

25 de Maio de 2018

https://l.facebook.com/l.php?u=https://goo.gl/YYrK7z&h=AT0ZwUgB5hbhQqJ5qAe8BG-FJtXIUKI-t1HS4n0wExvRY4eEKBu2uz47AjkFEdD8tm-iXNoIKo7Sd6W-FOPj50J2Xy5LDy2pe5jggM0F29pH-xP3Hmcp3LBH1Qu8ZcPTkZ5nBTVDsCX0NO6sHihbS3fS


Projeto faz parte do nosso Plano Plurianual de Gestão 2018-2022 e tem por objetivo 

oferecer conhecimentos e habilidades de primeiros socorros para alunos do 8° e 9°

ano do Ensino Fundamental. Com Marcos Antonio e demais alunos do 3º módulo de 

Técnico em Enfermagem

Projeto "Aprendendo Primeiros Socorros na Infância" 
tem mais uma etapa na E. M. Dom Silvio

04 de Junho de 2018

https://www.facebook.com/marcosusouz?fref=mentions


Os alunos tiveram a oportunidade de conhecer o laboratório de metalografia e 

tratamento térmico e os espaços usados para as aulas, laboratório de fundição, 

ensaio de materiais entre outros. Com Cristian Rossi Ribeiro e seus alunos!

Alunos do curso Técnico em Metalurgia visitam a FATEC Sorocaba

04 de Junho de 2018

https://www.facebook.com/profile.php?id=1279670280&fref=mentions


A visita foi acompanhada pelo coordenador geral da unidade, Wewerton

Santos, e do técnico de segurança Julian Florêncio. Os alunos foram

acompanhados pelo coordenador do curso na ETEC, professor Guaracy

Filho.

Alunos do curso Técnico de Mineração visitaram a unidade da 
Votorantim-Itapeva

04 de Junho de 2018

https://www.facebook.com/guaracy.filho?fref=mentions


Professores do Minas participaram do curso "Migrações Internacionais 
Contemporâneas e Refúgio no Brasil"

06 de Junho de 2018



Para vagas disponíveis do segundo semestre de 2018. Confira os cursos 

no site! TÉCNICOS

• 05/06 a 15/06/2018 - Inscrições

• 22/06/2018 (a partir das 14h) - Divulgação dos 

aprovados para a avaliação teórica (Avaliação de 

Documentos Comprobatórios e da Auto 

Avaliação)

• 28/06/2018 às 19h30 - Avaliação Teórica

• 04/07/2018 - Resultados das avaliações 

teóricas

• 05/07/2018 às 19h30 - Entrevista e/ou 

Avaliação Prática para os aprovados nas etapas 

anteriores

• 16/07/2018 – Classificação Geral e Divulgação 

do nº. de vagas

• 20/07/2018 - Matrícula

07 de Junho de 2018



A Olimpíada Brasileira de Matemática das Escolas Públicas (OBMEP) é um projeto nacional 

dirigido às escolas públicas e privadas brasileiras, realizado pelo Instituto Nacional de Matemática 

Pura e Aplicada - IMPA. Com Gislene Ramos e Francisco Araujo.

OBMEP 2018 - ETEC Dr. Demétrio Azevedo Junior participou 
da primeira fase

07 de Junho de 2018

https://www.facebook.com/gislene.ramos.52?fref=mentions
https://www.facebook.com/profile.php?id=100008293848194&fref=mentions


Técnico em Edificações - "Moradias irregulares no Brasil" foi tema de 
evento no Colégio Leme

07 de Junho de 2018



O 1º módulo do curso de Técnico em Nutrição e Dietética visitou o 

Corpo de Bombeiros de Itapeva! Com Samia Mansur Silva e Maria Tereza 

Zanetti Rosa

08 de Junho de 2018

https://www.facebook.com/samia.mansursilva?fref=mentions
https://www.facebook.com/mariatereza.zanettirosa?fref=mentions


Reunião Pedagógica com esta galera nota 10! Obrigado a todos pela 
participação! Foi ótimo.

09 de Junho de 2018



Nossos alunos são os melhores!!! E que venha nosso Arraiá da Copa!!

14 de Junho de 2018



Semana de ações da nossa CIPA. Com Claudinei Henrique 

Rodrigues ,Edgar Junior , Marcos Niterói e Milton Claudia 

Venier

Ocorreu na última semana de maio o primeiro ciclo de palestras da CIPA

14 de Junho de 2018

https://www.facebook.com/caiiquer?fref=mentions
https://www.facebook.com/endoedgar?fref=mentions
https://www.facebook.com/mniteroi?fref=mentions
https://www.facebook.com/milton.vieira.58?fref=mentions


14 de Junho de 2018

Alunos do curso técnico em Informática promovem oficinas no 
programa escola da família



ETEC recebe 42 novos computadores para atualizar e ampliar os 
laboratórios

14 de Junho de 2018



Estamos preparados para as festividades do mês de junho e para a copa
da Rússia. O pátio está todo enfeitado graças ao talento da
professora Gislene Ramos. Que venha o hexacampeonato! Centro Paula
Souza

ETEC está em clima de festa junina e de copa do mundo

14 de Junho de 2018

https://www.facebook.com/gislene.ramos.52?fref=mentions
https://www.facebook.com/centropaulasouza/?fref=mentions


ETEC oferece curso de Confeiteiro através do programa 
SUPERMEI

18 de Junho de 2018

Turma que iniciou hoje

termina o curso no dia

27 de junho. São 8 dias

de duração, somando

um total de 32 horas de

curso. Com Guaracy
Filho e Mauro Garcia

https://www.facebook.com/guaracy.filho?fref=mentions
https://www.facebook.com/maurogarcia.pinheiro?fref=mentions


20 de Junho de 2018

Hora de conferir onde 

você vai fazer a prova 

que acontece neste 

domingo! Não perca a 
hora.



Curso Confeitos / SUPERMEI / Sebrae/CEETEPS

21 de Junho de 2018



Nossa Doce Noite

🍫 🙂 😍

( Marquem a Galera )

Curso Confeiteiros 

SEBRAE

22 de Junho de 2018



O que acontece no Minas 

quando o Brasil marca 

gol? Quarta que vem tem 

mais kkk

23 de Junho de 2018



Enfermagem: projeto de primeiros socorros 
realiza última palestra no Dom Silvio

25 de Junho de 2018



Atenção para a semana de rematrículas no Minas!—
com Patricia Barros.

25 de Junho de 2018

https://www.facebook.com/patricia.barros.37625843


27 de Junho de 2018



Intervalo na ETEC tem eventos culturais, posse do 
grêmio e homenagens aos alunos

27 de Junho de 2018



1º OPA 2018 - "Otávio de Portas Abertas" recebe alunos para 
exibição de projetos do VENCE

27 de Junho de 2018

Nos dias 21 e 22 de junho foi 

realizado o primeiro Otávio de 

Portas Abertas, uma feira para 

expor os trabalhos desenvolvidos 

pelos estudantes do VENCE 

Informática e Informática para 

Internet, além de permitir aos 

alunos de 9º ano das escolas 

municipais de Itapeva 

conhecerem toda a estrutura que 

há na EE Otávio Ferrari em 

parceria com a ETEC Dr. Demetrio 

Azevedo Jr. 



Curso de Edificações monta exposição de maquetes no pátio da ETEC

27 de Junho de 2018

Ao todo são 13 trabalhos 

expostos que retratam 

importantes obras 

arquitetônicas do país, 

como o prédio da FIESP 

em São Paulo, por 

exemplo. Com Antonio 

Robson Ferreira

https://www.facebook.com/antoniorobson.ferreira?fref=mentions


Junho é mês de conscientização sobre a violência contra o 
idoso - curso de enfermagem realiza campanha

Nesta terça-feira, 28 
de junho, o 2º 

módulo do curso de 
Técnico em 

Enfermagem 
realizou no centro de 

Itapeva uma ação 
referente ao "Dia de 

conscientização 
contra a violência no 

idoso".

28 de Junho de 2018



Finalizando 

turma de 

Confeitos

SUPERMEI -

parceria 

CETEEPS/SEBRAE

28 de Junho de 2018



Nosso álbum de figurinhas está quase completo. Brasil 
x Mexico!

02 de Julho de 2018



Alunos do curso Técnico em Informática criam site para a 
Cooperativa de Catadores Santa Maria

02 de Julho de 2018



O QUE VEM POR AI

?????



Elaboração:

Paulo Henrique N. Monis



“Se a educação sozinha não transforma a sociedade, 

sem ela tampouco a sociedade muda.”

Paulo Freire

https://www.pensador.com/autor/paulo_freire/

