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Professor, se você conhece algum profissional da área ou ex-aluno para ministrar
para os nosso alunos, avise seu coordenador

O auditório fica disponível para
que os alunos possam ensaiar,
estudar ou realizar outras atividades, desde que agendado.
24/11 – a APM aprovou a compra
de 15 conjuntos de mesas e cadeiras, par a atender a demanda no
horário do almoço.
29/03 – a APM aprovou a compra
de:
- TV LED de 50 polegadas par a
colocar em mais uma sala de aula
- dois repetidores de sinal wi-fi para
utilização na sala de aula. Quando
plugados na tomada, fornecem sinal
para aluno acessar a Internet e assim utilizar o celular como ferramenta de pesquisa.
- dois roteadores corporativos para
o acesso à Internet durante o intervalo dos alunos.
Obs.: APM não aprovou a compra
de mesa de pingue-pongue, pois
entendeu que uma seria pouco e
não há espaço na unidade escolar
para o uso de mais do que uma.

O objetivo da equipe gestora é
equipar todas as salas de aulas com
recurso multimídia. Hoje temos 10
salas com o recurso, só faltam 6!
Queremos também trocar as lousas
verdes por quadros brancos. Vamos
chegar lá!

Enquanto isso, pedimos a
colaboração de todos. Quando
um professor necessitar do recurso e a sala de aula que ele for
usar não tiver, colabore para
que a troca de espaço seja feita com tranquilidade.
Para ALUNOS
Dois projetos estão acontecendo
durante o intervalo do almoço:
 Liderança Servidora - Os
encontros acontecem às
sextas-feiras.

A quadra de educação física também fica disponível para que os
alunos possam usufruir.
Outros jogos também serão adquiridos e disponibilizados durante o
horário de almoço.
EVASÃO ESCOLAR
Os cursos tratados pelo projeto O.E. e C.P.
são: Eletrônica (1º e 2º), Secretariado (1º)
e Agenciamento de Viagem (1º).
Etapa 1

90%Cumprido

-Recepção dos alunos na 1ª semana, esclarecendo os objetivos de cada curso.
- Acompanhamento das faltas e contato
com os alunos faltantes nas primeiras
semanas.
- Trabalhar as lacunas de aprendizagem,
principalmente nas primeiras semanas do
semestre.
- Integração entre os alunos e aluno/
direção, através de reuniões e bate-papos.
informais
Etapa 2

27 de Março de

Coletor de Lixo Eletrônico, da Extensão Céu Quinta do Sol, está entre os
contemplados.
P A R A B É N S pela conquista,
professor Alex.
PROJETO LCLE - localizador coletor de lixo eletrônico
Professor Alex Rodrigo Moisés Costa
Wanderley
Amanda dos Santos Barboza, Douglas
Correia Brito, Maslow Oliveira da
Silva, Wellington da Silva
Parabéns, professores que atuaram
no projeto Mulheres.

Em andamento

- Trazer ex-alunos par a motivar e
incentivar os novos.
- Palestras com profissionais da área.
O levantamento de dados é importante
para conhecer quais são os motivos
pelos quais os alunos estão faltam ,
sendo assim, questionários são aplicados para detectáramos os motivos e
consequentemente atuar de maneira
assertiva. Uma pesquisa realizada nos
dias 03 e 04 de abril apontou que
48,24% dos alunos acreditam que a
evasão quando o aluno não se identifica com o curso, 26,23% por conta da
falta de motivação por parte dos alunos, 29,15% por incompatibilidade do
horário da escola com o trabalho.....

Os projetos para serem inseridos no PPG
precisam estar associados às necessidades
da escola, sendo sim, aqueles que se mostraram dentro da proposta foram:
Mulheres - Gincana Solidária - Atitudes
Cidadãs - Mostra Musical - Reciclagem Competição de Carrinhos - TI Verde Coletor de Lixo Eletrônico - Palestra de
Informática - Jogos Escolares - Economia
Criativa - Marketing Solidário Empreendedorismo em Tempo de Crise SIPATMA.
Será necessário evidenciar a realização
com fotos e lista de presença dos participantes e enviar para a coordenação.
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