
"Árvore das 
Competências e 

Habilidades 
desenvolvidas na 

pandemia."

Clique nas maçãs para 
conhecer seus frutos!
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 Este ano de 2020 foi muito difícil para todos, com os dias
intermináveis e sem muito o que fazer dentro de casa descobri
na música um hobby novo.
Comecei a praticar aulas de canto de forma online, por vídeos

aulas na plataforma do Youtube, assistindo vídeos de
professores e técnicos de canto, o que mais ajudou nesse início
de aprendizado foi o conjunto de vídeos da Anny Cee.
Todo dia entro no Youtube e aprendo detalhes técnicos da
música. Para aperfeiçoar a forma adequada de utilizar as
palavras na hora que estiver cantando, utilizo também as dicas
que aprendo com a professora Denise Leticia Resquetti que
leciona a disciplina Linguagem, Trabalho e Tecnologia do curso
de Administração.
A música foi algo bem positivo para mim durante esse período
e aprender algo novo alegrou os meus dias de quarentena.

Aluna 1ºK ADM: Fernanda Santos Tardelli

Novo hobby: Cantar!

Clique na maçã para retornar à árvore!






 Em tempos de pandemia tive a oportunidade de conhecer
novas plataformas digitais que foram oferecidas pelo curso de
Administração da ETEC Prof. Aprígio Gonzaga, no qual pude
aprender na disciplina de Aplicativos Informatizados a plataforma
da Fundação Bradesco que oferece diversos cursos, indicado pela
professora Penha Maria da Silva.
 Assim tive a oportunidade de conhecer os conteúdos
oferecidos pela plataforma e gostei bastante por agregar
conhecimento, com isso consigo ficar qualificada ainda mais pro
mercado de trabalho, fiz o curso básico da Microsoft Word 2016,
que é essencial e faz uma grande diferença no currículo nos dias de
hoje.
 Nas aulas da professora Penha, pude conhecer sobre
plataformas como Excel e Word, cuja as quais não tinha nenhum
conhecimento e gostei bastante dessa experiência de aprender algo
novo nesse tempo de pandemia.

Aluna 1ºK ADM: Ana Julia Mariana Gomes Marins

Aprendizagem virtual

Clique na maçã para retornar à árvore!



 Nesse tempo de pandemia tive a oportunidade de
fazer parte da equipe organizacional de um evento de show
no formato de Drive In e para a execução das atividades,
apresentei a equipe a técnica do PODC, que aprendi na aula
de Planejamento e Organizações de Rotinas
Administrativas com a professora Danyelle Ferreira Lima
Camargo na Etec Prof. Aprígio Gonzaga.
 O Drive-In Show da Escola de Samba Vai-Vai foi
executado no dia 11 de setembro de 2020, com mais de mil
pessoas presentes, seguindo todos os protocolos de
distanciamento social, fazendo o evento fosse concluído
com sucesso. Portanto sou muito grata por poder aprender
tanto mesmo em tempo de pandemia e conseguir passar
todo conhecimento que adquiro na ETEC para as pessoas
que trabalham comigo.

Aluna 1ºK ADM:  Myriã Felix Lozano (RM: 201173)

Samba Drive-in: Vai-Vai

Clique na maçã para retornar à árvore!



 O ano de 2020 foi difícil em todas as áreas e para
todos, nesse tempo de pandemia parecia que o dia/mês não
teria fim, já que foi necessário o bloqueio de nossas
“liberdades” por segurança, não tinha muito o que fazer
em casa.
 A minha forma de trabalho foi completamente
alterada, dando espaço ao home office. Estávamos ansioso
com a execução e quantidade de eventos coorporativos
presenciais para este ano e ver todos sendo mudados para
o formato On-line, confesso que foi diferente, porém a
felicidade de estar realizando nossos eventos (dentro as
regras de isolamento social), oferecendo um bom serviço
para nossos clientes e estando “perto” mesmo que virtual,
foi gratificante.

Aluna 1ºK ADM: Josuély Corrêa 

Eventos online

Clique na maçã para retornar à árvore!



 Chamo Hiago Henrique tenho 17 anos e assim como todas
as pessoas, tenho problemas pessoais, tais como: crise de
ansiedade e antes da pandemia eu adorava escrever poemas, uma
coisa que transmitia o que estava passando, sentindo ou até
mesmo uma inspiração. Por meio desta pandemia e desse
isolamento social, comecei a praticar mais os meus poemas, pois
no nosso novo normal estaria ajudando a passar o tempo e vencer
o COVID 19, tal doença que tiver a pouco tempo, porém já
passou e estou bem.
 Aperfeiçoei o meu hobby (à poesia), com a ajuda da
tecnologia e as aulas da professora Denise Leticia Resquetti na
disciplina de Linguagem, Trabalho e Tecnologia do curso de
Administração na Etec Prof. Aprígio Gonzaga, que vem ajudando
com as palavras para execução um bom poema.

Aluno 1ºK ADM: Hiago Henrique Lima Santos  

Hobby: Poesia

Clique na maçã para retornar à árvore!



 Nessa quarentena eu aprendi a importância da
matéria de Linguagem, Trabalho e Tecnologia (LTT)
na Etec Prof. Aprígio Gonzaga com o curso de
Administração, pois tinha muita dificuldade com
comunicação, formações de textos e graças a
professora Denise Leticia Resquetti da disciplina de
LTT e suas aulas explicativas, incrível e didática
toda o conteúdo apresentado despertou um
interesse e com isso ajudou nos problemas que
tenho em relação a escrita.

 Aluno do 1ºK ADM: Juan Carlos F. da Silva   

Me dediquei aos estudos!

Clique na maçã para retornar à árvore!



 Com a quarentena e os meses em casa, comecei explorar
meus horizontes e as áreas que me identifico e descobrir que é a
área da beleza.
 Comecei interessar mais pela maquiagem assistindo vídeos e
assim tentar aprender e treinar as técnicas ensinadas.
 Com a fase verde de São Paulo consegui entrar no curso de
maquiagem e estou expandindo esse conhecimento ainda mais.
A maquiagem mexe com a nossa autoestima, realça a beleza, entre
outros tantos benefícios, me descobri com essa paixão pela
maquiagem.
 Futuramente pretendo abrir meu próprio salão e com o
técnico de Administração que estou cursando na Etec Prof.
Aprígio Gonzaga, vou conseguir ter base para gerenciar com
tranquilidade qualquer negócio.

 Aluna 1ºK ADM: Stella Almeida de Lucena

Maquiagem 

Clique na maçã para retornar à árvore!



 Essa pandemia tem sido uma fase bem complicada pra
mim, pois pra quem sempre teve uma vida agitada e de
repente ter que desacelerar, não é fácil.
 Mais também nessa vida tem um lado bom pra tudo
que acontece e no meu caso uma das melhores coisas que
aconteceu foi o fato de ter conseguido entrar na Etec Prof.
Aprígio Gonzaga usando as notas do histórico escolar, pois
tem 16 anos que terminei o Colégio e de lá pra cá nunca
mais estudei, então se tivesse que fazer alguma prova
dificilmente conseguiria essa bolsa no curdo de
Administração.
 Outra coisa também bem bacana, foi ter aprendido a
fazer crochê e chinelos bordados, essa atividade que
adquirir no meu dia-a-dia está sendo maravilhoso, pois
aprender algo novo e fazer algo que gosta não tem preço.

 Aluna 1ºK ADM: Aline de F. Andrade  

Descoberta de um novo 
hobby: Artesanato

Clique na maçã para retornar à árvore!



 Acredito que nesse tempo de pandemia todos tiveram momentos
bons e ruins, mas todos serviram como aprendizado.
Eu perdi meu emprego, aprendi a conviver com meus medos, enfrentei
momentos de ansiedade e pânico, tive medo de perder pessoas queridas.
Mas também ganhei mais tempo para ver mais de perto minha filha
crescer, assim consegui ver a evolução dela a cada dia.
 Comecei a ocupar minha mente com caminhadas, de tal modo
cuidei mais da minha saúde. Outra coisa legal que aconteceu foi o início
de 02 (dois) cursos, sendo um dele, o curso de Administração (ADM) na
Etec Prof. Aprígio Gonzaga que eu não esperava fazer, porque no
resultado da inscrição constou que fui desclassificada e depois de alguns
dias recebi a ligação que era pra separar os documentos e iniciar o curso,
fiquei super feliz e estou aproveitando para adquirir todo conhecimento
possível, que esse curso está me proporcionando.
 Outro curso foi de penteados AFRO, que sempre quis fazer, mas me
faltava tempo. Enfim, acho que tudo que nos acontece, é pra nos
transformar em pessoas melhores e por mais que os dias têm sido difíceis,
estou me orgulhando da mulher que sou hoje.

Aluna 1ºK ADM: Jessica Karoline dos Santos Marcondes

Tempo de aprendizagem

Clique na maçã para retornar à árvore!



 Neste tempo de pandemia fui convidado a voltar a tocar
com antigos amigos que mantiveram uma banda. Venho
de família que sempre foi ligado a parte musical também,
então sempre tive instrumentos. Toquei durante toda
minha adolescência em bandas. Na época costumava
tocar guitarra e violão, porém dessa vez surgiu uma nova
oportunidade de aprender a tocar um instrumento no
qual eu não era muito familiarizado, bem como um estilo
musical no qual não acompanhava muito.

 Assumi o baixo da banda e esperamos que em após o fim
da pandemia possamos contar com a presença de todos
meus amigos da Etec Prof. Aprígio Gonzaga do curso de
Administração, em nossas apresentações!!!

Aluno 1ºK ADM: Igor Capraro da Silva  

Hobby antigo: Guitarra 

Clique na maçã para retornar à árvore!



 No início da pandemia comecei a fazer alguns cursos livres
no Sebrae com conteúdo super legais referente a área
administrativa e marketing, passou um tempo e me escrevi na
Etec Prof. Aprígio Gonzaga no curso de Administração e foi
aprovada, agora estou aprimorando todo esse conteúdo sobre o
universo da administração e marketing com as aulas das
disciplinas de Planejamento Empresarial (Prof.ª Irene Pereira de
Oliveira S. Rimonato); Estudo e Desenvolvimento das Ações de
Marketing (Prof.ª Danyelle Ferreira Lima Carmago); Planejamento
e Organização de Rotinas Administrativa (Prof.ª Danyelle Ferreira
Lima Camargo) entre outros cursos oferecidos na grade escolar do
Centro Paula Souza.

Aluna 1ºK ADM: Karoline Gonçalves  

Aprendizagem virtual

Clique na maçã para retornar à árvore!



Este ano de 2020 foi muito difícil para todos, com os dias
intermináveis e sem muito o que fazer dentro de casa,
descobrir meu amor pela cozinha, junto por edição e criação
de sites, além da paixão em atender e fazer feliz as pessoas ao
nosso redor. Atualmente estou executando uma atividade que
está rendendo dinheiro, pois estou fazendo diferentes bolos,
salgados e sobremesas de chocolate.
Agora tenho meu próprio negócio e estou cursando
Administração na Etec Prof. Aprígio Gonzaga, para
aprimorar meus conhecimentos e assim conseguir seguir com
meu negócio da manheira mais técnica, pois terei todo
conhecimento necessário para administrar qualquer empresa.
Acessem Instagram: @delicia_para_festass

Aluna 1ºK ADM: Fernanda Rodrigues Fernandez 

Empreendedora: 
Delícias para festas



 A fase da pandemia não foi fácil para todas as áreas de trabalho.
Porém acabei que tive uma oportunidade de me reinventar como atriz em
formação. Conheci uma turma maravilhosa, que depois de muitas
conversas, analisamos de que forma poderíamos trabalhar com a arte neste
momento de pandemia e tivemos a ideia de apresentar uma web novela
(peça online).
 Então no dia 01 de agosto de 2020 foi a estreia da peça teatral
chamada "O segredo de Ditirambira", conseguimos vendas de ingressos
pelas plataformas online e apoios de todos para acontecer o evento.
Foram 04 (quatro) episódios completos, todos gravados com os atores cada
um em sua casa, porém cada um ajudando de forma orgânica.
 As gravações foram difíceis, intensas, tivemos que realmente usar o
nível máximo da criatividade com o que tínhamos em casa. Foi uma
experiência muito bacana, principalmente porque deu tudo certo.
 E não posso deixar de relatar que as aulas de Linguagem, Trabalho e
Tecnologia da professora Denise Leticia Resquetti, oferecida pela Etec Prof.
Aprígio Gonzaga, estão me ajudando muito com a escrita e a fala, assim
estou conseguindo evoluir mais e mais neste projeto de peças teatrais
online.

Aluna 1ºK ADM: Talitha Sena Silva  

Amor ao teatro

Clique na maçã para retornar à árvore!



 Nessa pandemia quando o tempo não passava e as coisas
rotineiras já não faziam mais sentido, desenvolvi um amor
pela leitura e com isso li mais de 1000 páginas de mangás
digitais, uma graphic novel física e iniciei a leitura de um livro
sobre serial killers. Um tema um pouco forte mas interessante,
parte muito do princípio de entender a mente do ser humano,
passei a comprar mangás e baixar livros, no meio a isso iniciei
a escrita do meu próprio livro no Word, aprendi técnicas de
escritas e maneiras de fazer um livro prosperar, minha meta
agora é encontrar tempo para investir nesse novo hobby que
eu adquiri na pandemia. E para que isso tudo der certo, conto
com as ajudas adquiridas nas aulas de Linguagem, Trabalho e
Tecnologia da professora Denise Leticia Resquetti, feitas pela
Etec Prof. Aprígio Gonzaga.

Aluno 1ºK ADM: Wildson Ribeiro Paulino Ferreira  

Novo hobby: leitura de 
mangás 

Clique na maçã para retornar à árvore!



 Neste semestre cursando técnico em Administração na Etec
Aprigio Gonzaga, aprimorei minhas habilidades em World,
Excel, Power Point, entre tantas outros plataformas.
 As aulas administradas despertaram meu interesse com
relação ao empreendedorismo, com os novos conhecimentos
iniciei um projeto pessoal, uma loja virtual chamada Azul Craft.
 Por meio desse curso do Centro Paula Souza, obtive
conhecimento nas áreas de: Planejamento Empresarial (Prof.ª
Irene Pereira de Oliveira S. Rimonato); Estudo e
Desenvolvimento das Ações de Marketing (Prof.ª Danyelle
Ferreira Lima Carmago); Planejamento e Organização de
Rotinas Administrativa (Prof.ª Danyelle Ferreira Lima
Carmago); Estudos de Economia e Mercado (Prof. Alfredo Luiz
Lopes Filho); entre outros disciplinas que estou ajudando e
muito no meu dia-a-dia.
 Acessem Instagram: @azul_crafts

Aluno 1ºK ADM: Matheus Yuri de Sousa Alves  

Empreendedorismo: 
Azul Crafts

Clique na maçã para retornar à árvore!



 Esse ano de 2020 foi muito difícil para todos, tanto na questão de
dinheiro quanto na questão psicológica. Por outro lado, não podemos
desistir de tudo por conta dessa situação atual que estamos vivendo e
devemos começar a olhar para as oportunidades que a vida nos dá
mesmo nos piores momentos.
 Esse ano tive uma oportunidade imensa em poder cursar o
técnico em Administração da Etec Professor Aprígio Gonzaga, mesmo
não tendo muito tempo e ocupada com o ETIM, que faço na mesma
escola. Até o momento já aprendi muitas coisas, como por exemplo a
disciplina de Marketing (Prof.ª Danyelle Ferreira Lima Camargo) e de
Aplicativos Informatizados (Prof.ª Penha Maria da Silva), que são duas
áreas no qual pretendo seguir futuramente.
 Além desse conhecimento mais profissional que adquiri
entrando para Administração, também comecei a praticar hábitos que
eu já tinha antes mas que eles só voltaram com a quarentena, como o
hábito de assistir muitos filmes e escutar podcast, isso tem ajudado
muito a desenvolver novas atividades e ter mais criatividade na hora
de fazer novas tarefas, pois me mantenho sempre conectada com
assuntos importantes e adquirir mais conhecimento fazendo algo que
eu gosto, acaba não sendo cansativo.

Aluna 1ºK ADM: Isabelle Pereira da Cruz  

Conexão do conhecimento

Clique na maçã para retornar à árvore!



 A pandemia está difícil pra muita gente, muitos estão
sofrendo com perdas e muitas outras coisas, mas coisas boas
estão acontecendo e que se não fosse a pandemia elas nunca
tivessem acontecido. Aqui em casa mudou drasticamente, eu
comecei a trabalhar com meu pai, minha irmã começou a tocar
teclado algo que achava impossível, pelo fato de que não tinha
tempo para nada e com essa iniciativa de aprender a tocar
teclado. Meu irmão e eu, acabamos tendo interesse nas aulas
também, assim começamos a aprender com ela.
No início estávamos 100% focados nas aulas de teclado, até eu
receber a notícia de que tinha passado no curso de Adminsitração
na Etec Prof. Aprígio Gonzaga e com isso parei com as aulas de
teclado.
Para finalizar, minha mãe por outro lado aprendeu a usar a
tecnologia a favor de seu trabalho, usando o celular para vender
enquanto não poderia abrir a loja e mesmo agora com a
reabertura da loja, ela permaneceu utilizando o celular para
vender, fazendo com que tenha um aumento no lucro.

Aluno 1ºK ADM: Leonardo dos Santos Coelho

Clique na maçã para retornar à árvore!



Em meados de abril, devido a pandemia, despertou o 
interesse em ajudar o próximo. Encontrei nas marmitas, 
uma forma de doar amor e carinho as pessoas em situação 
de vulnerabilidade. 
Minha família e eu preparávamos as refeições com muito 
amor e carinho, com bons ingredientes e entregávamos em 
marmitas quentinhas prontas para o consumo ao SEFRAS, 
localizado no Largo São Francisco. 

Me encontrei no voluntariado em tempos de pandemia, 
fundando o Instagram @correntedobemmarmitasp. 

Você pode saber mais sobre clicando 
aqui: http://www.sefras.org.br/

Prof.ª Danyelle Ferreira Lima Camargo 

Marmitas do bem

Clique na maçã para retornar à árvore!



 Mudei para São Paulo algumas semanas antes da pandemia entrar
em estado crítico no Brasil com a intenção de estudar, pois morava em
uma cidade pequena em Minas Gerais na zona rural, onde não tinha
acesso à “internet” rápida e somente ao 4G.
Com o início da quarentena precisei aprender e a aprimorar minhas
habilidades para gerenciar o tempo e organização, pois ainda estou
cursando o último ano do ensino médio e o técnico de administração na
Etec Prof. Aprígio Gonzaga.
Equilibrar os dois cursos foi um desafio, no qual tive a possibilidade de
conhecer novas ferramentas e aprimorar minha escrita, vocabulário e
digitação, com a disciplina de Linguagem, Trabalho e Tecnologia da
professora Denise Leticia Resquetti.
 Além disso, antes meu conhecimento de ferramentas da internet,
era basicamente sobre jogos e vídeos na plataforma do Youtube e agora
com as aulas de Aplicativos Informatizados da professora Penha Maria da
Silva, pude aprender com novas plataformas como por exemplo: Google
Classroom, Microsoft Teams, Meet e programas do pacote office.

 Aluno 1ºK ADM: Elie Etienne Laussac Junior  

Busca por 
conhecimentos!

Clique na maçã para retornar à árvore!



 Neste período de pandemia tornei-me mais
introspectivo, buscando aperfeiçoamento intelectual.
Esta busca me levou a um grupo, um servidor do
Discord focado em escrita. Graças ao conteúdo deste
grupo e as ferramentas nele divulgadas, mais a
interação com os membros, conheci minha vocação: a
escrita.
 Atualmente faço parte da Etec Prof. Aprígio
Gonzaga, pois estou cursando Administração e nas
aulas de Linguagem, Trabalho e Tecnologia da
professora Denise Leticia Resquetti, estou
aperfeiçoando minha escrita.

Aluno do 1ºK ADM: Luan Feitosa da Silva 

Aperfeiçoamento 
intelectual

Clique na maçã para retornar à árvore!



 Nesse período de quarentena eu estou passando por diversos
processos de aprendizagem, um deles foi saber usar algumas
plataformas digitais, pois no começo da pandemia fiquei
extremamente preocupada já que todos as atividades da escola
teriam que ser entregues, por meio de aplicativos e eu não sabia
usar praticamente nenhum deles.

 Quando descobri que passei no curso técnico de Administração
na Etec Prof. Aprigío Gonzaga, comecei a utilizar recursos que
não conhecia e pude aprender muito através do curso, no
qual tive a oportunidade de efetuar o curso na fundação
Bradesco a pedido do professor Edmilson Alves da Silvada da
disciplina Aplicativos Informatizados (AI), o que me ajudou
bastante, pois também não sabia usar o Word e depois de
pesquisar bastante, estou aprendendo a usar a plataforma aos
poucos.

 As minhas experiências servem sempre de
aprendizado independentemente de como são, aprendi muitas
outras coisas nesse tempo e sei que continuarei aprendendo,
pois, todo conhecimento vem para nós ajudar em algo.

Aluna 1ºK ADM: Maria Eduarda Alves de Souza

Aprendizagem online

Clique na maçã para retornar à árvore!



 No começo da pandemia comecei a aprender ferramentas e métodos digitais
principalmente para o home office, consegui com êxito me adaptar as novas formas de
trabalhar.

 Para eu conseguir avançar no trabalho fui buscar um curso técnico de Administração. Isso
fez com que minha rotina, apesar de estar de quarentena, agitasse ainda mais, agora com
aulas e tarefas, tudo junto com o trabalho.

 Por meio de novo curso, aprendi a usar ferramentas como o Microsoft Teams, na qual me
adaptei depois de um tempo de uso. No curso de administração: estou tendo um ótimo
caminho de aprendizagem, as aulas estão sendo esclarecedoras, estou aprendendo a mexer
em novas tecnologias como toda a linha da Microsoft para empresas, junto com
sua história e formação. Também, agregando conhecimento na área de administração,
como: sistema financeiro, RH, linguagem pessoal e profissional, ferramentas
do capitalismo e etc.

 Tudo isso está fazendo de mim uma profissional melhor, trabalhando e estudando dentro
de casa. Os treinamentos do curso técnico e do meu trabalho fizeram abrir os olhos que não
preciso de meios presenciais para estar conectada com as pessoas, com os estudos e com
meu serviço.

 Meu marido, por conhecer bastante da área financeira, me ensinou a mexer no Microsoft
Excel e em outras plataformas para melhorar minha organização tanto pessoal, quanto
financeira e isso foi extremamente útil durante meu trabalho por home office e meu curso
técnico.

 Assim, apesar da pandemia ter mudado absolutamente toda a minha rotina, consegui
aprender meios novos de me comunicar com pessoas e empresas, usando softwares novos.
Tudo em casa, que cá entre nós, é bastante difícil ficar em um mesmo ambiente o
tempo todo, mas, com paciência as coisas vão voltar ao normal.

Aluna 1ºK ADM: Eliete Rodrigues Bomfim

Clique na maçã para retornar à árvore!



 Venho por meio deste pensamento lhe dizer o que eu conseguir
adquirir nesse tempo de pandemia. Pude praticar muito os meus
desenhos e curtir um tempo só para mim ouvindo músicas que gosto,
porém dei de grande importância o contato social no dia a dia, pois
querendo ou não é uma coisa incrível falar com pessoas e se emocionar
com cada palavra que sai da boca delas, com isso trazendo
pensamentos bobos.

 Tiver oportunidade de conhecer gente nova virtualmente, tais estás que
já estou louca para conhecer pessoalmente. Comecei a explorar de
verdade o que realmente quero e assim me matriculei no curso
de Administração da Etec, por curiosidade, que até o momento não me
decepcionou pois está mostrando vários caminhos a seguir.

 Estou também aprendendo a lidar com a minha própria companhia, me
conhecendo cada dia mais e descobrindo que ainda tenho muito a
oferecer. Passei a dedicar nos meus hobbys e apesar de ser um ano meio
turbulento por conta deste vírus que quero urgentemente que volte
logo pra china, tiver a oportunidade de adquirir conhecimentos e
trabalhar mais em equipe e comecei a dar valor as coisas bobas no
nosso dia a dia.

 Para terminar, acho que apesar de ter pouco meses ainda para a
conclusão deste ano, tenho uma leve impressão de que ainda
irei estar grata, mil vezes mais com as surpresas que podemos ganhar.

Aluna 1ºK ADM: Alexia Viana Escaranaro

Clique na maçã para retornar à árvore!



 Nesse tempo de pandemia que está acontecendo no
mundo, devido essa situação a empresa reduziu a
jornada de trabalho. Por isso ficamos uns meses em
casa logo no início da pandemia, mas já voltamos ao
normal.

 Nas horas vagas aprendi bastantes coisas, por
exemplo: manusear no computador. Porém algo
importante que aconteceu comigo foi assisti as aulas
online, pois voltei a estudar. Depois de muito
tempo que tinha concluído os estudos,
desejei continuar, porque conhecimento nunca é
demais e atualmente faço parte da Etec Prof. Aprígio
Gonzaga, pois curso o técnico em
Administração. Está sendo interessante essa nova
experiência, apesar de ser triste fica isolado, já que
a pandemia é perigosa,
mais precisamos ter consciência e se prevenir que
tudo passará. Com tanto tempo em casa aprendi a
fazer saborosos bolinhos de arroz.

Aluna 1ºK ADM: Maria Alzilene
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 Acredito que o ano de 2020 foi difícil para todos nós,
ninguém esperava que teríamos essas proporções com um
vírus que surgiu do nada.
Para ser justo, comecei bem o ano, com boas mudanças de
rotina, pude conquistar meu 2° estágio num órgão público,
mudei meu horário de escola e fui firme na academia.
Com o passar do tempo, surgiu essa famosa pandemia, tive
muito tempo em casa e dediquei boa parte dele aos
estudos, também tive a sorte de conhecer boas pessoas em
redes sociais e com esse mesmo pessoal demos o início ao
nosso projeto, nossa loja virtual.
Sou grato por essas aulas que tenho no curso da Etec, cada
vez mais me iluminam e me ajudam a levar esse projeto à
frente. Sonho em um dia ter a minha própria empresa e
poder deixar o meu legado.

Acessem: @starry_duck

Aluno 1ºK: Guilherme Pecoraro e Silva
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Infelizmente esse ano de 2020 foi trágico para muitas pessoas e
com ocorrer dos dias estão ficando cada vez mais difícil, eu por
exemplo iria viajar no começo do ano para Santos, concluir o
teste de entra na base e por culpa dessa pandemia foi cancelado
tudo, não tem nada atualizado ainda. Com apesar de tudo, eu
aprendi e estou aprendendo no curso de Administração
da Etec Prof. Aprígio Gonzaga, algo que não tinha nenhum
conhecimento acabei aprendendo Excel e Word nas aulas da
Professora Penha que para mim foi bom aprimorar nessas áreas e
também estou tendo oportunidade de conhecer novas
ferramentas e melhorar minha escrita, vocabulário e digitação
coisas que eu tinha dificuldade de aprender e isso estou
melhorando nas aulas da Denise Leticia Resquetti com a
disciplina de Linguagem, Trabalho e Tecnologia.

Aluna 1ºK ADM: André Ribeiro da Silva 



 Essa quarentena foi uma variedade de sentimentos,
emoções, informações e debates internos, com tanto
tempo disponível resolvi voltar a estudar inglês, já
que sempre me interessei e gostei muito, também
iniciei o curso de técnico em Administração
na Etec Prof° Aprígio Gonzaga, no qual está sendo um
tempo de muitos desafios e principalmente
conhecimentos. Ambos os cursos vão agregar muito
na minha carreira profissional e me ajudar
futuramente no mercado de trabalho.

Aluna 1ºK ADM: Fernanda da Silva Dias
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Na pandemia, desenvolvemos bastante nosso lado
tecnológico havendo um grande avanço para nossa
qualidade de vida. Adquirimos mais conhecimentos com
o uso da Internet, utilizando ferramentas novas e
aplicativos tanto na área profissional e nos estudos.

Tive a oportunidade de fazer novos cursos on-line se
aperfeiçoar e ter novas experiências de vida.

O próprio aplicativo Teams veio para mostrar que nada é
impossível para quem realmente deseja aprender, tivemos
nossas dificuldades mas continuamos firmes e fortes
aprendendo todos os dias.

Aluna 2ºK ADM: Karoline Nobre 



 Olá, sejam bem-vindo! a Expor Aprígio "Árvore das
competências e habilidades desenvolvidas na pandemia".

 Me chama Larissa Cruz, sempre gostei de desenvolver
eventos socias, criar e customizar as decorações para a
festas, inclusive quando tem crianças em casa, sempre quer
comemorar cada ano de vida, esse ano não foi diferente!

 Gosto de pensar no tema, 8 meses antes da festa, para se
preparar na hora da decoração e na onde posso encontra-las,
porém com a pandemia a maioria dos comércios estava
fechado e fora o risco, tive que improvisar; comecei a
pesquisa aplicativos para poder desenvolver decoração sem
sair de casa e gasta pouco, encontrei um aplicativos ótimos
para construir (Logotipos, bandeirola, caixinhas de pirâmide
entres outros).

 O aplicativo PixelLab, pode ser abaixado pelo celular
Android, super fácil de aprende a utilizar, no canal
do Youtuber RK personalizando alegria, tem vídeos
ensinando passo a passo como fazer os personalizados, daí
você criar com o personagem que você preferir, o bom
desse app e que você pode apaga o fundo branco da
imagens ali mesmo, sem precisar de abaixar vários
aplicativos no seu celular ou computador.

Aluna 2ºK ADM: Larissa Cruz
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 Durante a pandemia, além de cursar Técnico em ADM
na Etec Aprígio Gonzaga, eu fiz um curso online
de manicure, li alguns livros se romances espíritas e
pude me dedicar um pouco mais a minha família.

 Senti que durante esse tempo devemos mais
oportunidade de nos olhar de perto , de viver momentos
mais íntimos em família o que talvez com a correria do
dia a dia não tínhamos tanta oportunidade.

 Arrisquei algumas receitas, algumas deram certo e
outras nem tanto.

 Também pude acompanhar o desenvolvimento da
minha filha no curso de inglês e por vezes até aprender
alguma coisa.

Aluna 2ºK ADM: Monaliza Cristina da Silva Ferreira

Nail Art
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Descoberta: Dom musical

Clique na maçã para retornar à árvore!

Prof.ª Irene Rimonato
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Através de um canal “Olena Starodubets” no
youtube, onde uma mulher incentiva uma vida
saudável com alimentação e exercícios que
podem ser feitos em casa, com o peso corporal ou
peso de alimentos e garrafas pet.
Meu tempo livre costumava ser aos finais de
semana com meu filho, através da pandemia
ficamos mais próximos.
A fundação Bradesco oferece cursos com
certificados para ajudar a população de baixa
renda. Sendo muito útil para turbinar o currículo,
e melhor ainda totalmente gratuito.

Aluna 2ºK ADM: Ilana Brito
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Resumo

TituloFOTO
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No 3º K de administração, os alunos estão
desenvolvendo o trabalho de conclusão de curso. Os
temas são relevantes para área de estudo e tratam o
cenário de pandemia.
Os alunos Fernanda Santos e Odebe Silva estão
dissertando sobre:
OS JOVENS ADMINISTRADORES NO MERCADO 

DE TRABALHO
Como é o perfil de cada um dos jovens que querem ingressar
no mercado?
As empresas precisam acompanhar de perto esses
jovens que estão ingressando no mercado de trabalho,
investindo em treinamentos e capacitação, para que
cresçam e evoluam junto com a organização.
As empresas devem estimular e motivar cada vez mais
nossos jovens, para que num futuro próximo se tornem
grandes administradores.

Clique na maçã para retornar à árvore!



No 3º K de administração, os alunos estão
desenvolvendo o trabalho de conclusão de curso.
Os temas são relevantes para área de estudo e
tratam o cenário de pandemia.
 As alunas Ane Gabriele, Denise Machado, Karen 

Conceição, Kauane Rafel, Rebeca Dias e Renata 
Bruno estão dissertando sobre: 

PROPAGANDA ABUSIVA E ENGANOSA
Pensando que a publicidade ou propaganda
se faz presente cada vez mais no nosso
cotidiano, o presente trabalho visa
compreender a propaganda e a sua relação
com o dia a dia, seu poder de persuasão
sobre um indivíduo e seus limites em relação
ao que fere o direito legal do consumidor.

Clique na maçã para retornar à árvore!



No 3º K de administração, os alunos estão
desenvolvendo o trabalho de conclusão de curso.
Os temas são relevantes para área de estudo e tratam o
cenário de pandemia.

 Os alunos Antonio Filho, Daniele Moura, Gisele 
Albuquerque, Igor Ordoneo, Joice Souza, Marilãn

Torrez, Shirley Lima e Vanessa Silva estão dissertando 
sobre: 

OS NOVOS RUMOS DOS RECURSOS HUMANOS NAS 
EMPRESAS

A área de Recursos Humanos, nas empresas vai muito além do
que somente entrevistar, selecionar, contratar e demitir
colaboradores. O setor engloba todas as práticas e políticas
relacionadas à administração de comportamentos dentro de
uma companhia. Como seu próprio nome diz, ele considera as
pessoas como recursos, elaborando estratégias e investimentos
para desenvolver as capacidades de cada um e atrás desta
estratégia que as empresas O principal diferencial da área de
Recursos Humanos nas empresas é que ele proporciona um
canal de comunicação aberto entre os funcionários e a
companhia. Ele está sempre aberto a ouvir as necessidades e
expectativas dos colaboradores quanto ao seu crescimento e
desenvolvimento profissional.
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No 3º K de administração, os alunos estão
desenvolvendo o trabalho de conclusão de curso. Os
temas são relevantes para área de estudo e tratam o
cenário de pandemia.

 Os  alunos Andrew Oliveira, José Cleiton Santos, 
Matheus Santos e Sidnei Junior estão dissertando 

sobre: 

NOVA PLATAFORMA DE ESTUDOS ONLINE

O aplicativo se concentra na simplicidade, porém
eficiente, com salas de aulas de aula muito mais fáceis
de serem acessadas, abas para cada função seja no
celular ou no notebook, além de uma área especial para
atividades pendentes e outra para atividades
concluídas, também a função de notificação para as
datas de entrega das atividades com e
sem acesso a internet.
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Neste  período  de  quarentena  aprendi  a  ouvir  novas  músicas  e  assisti  novos filmes  
e  séries,  sendo  que  no  que  se  refere  á  estes,  tenho  como  mais marcantes os 
seguintes: 
FILMES ASSISTIDOS 
• INSTINTO SECRETO
• O REGRESSOA
• ILHA DO MEDO
• IT
SÉRIES  ASSISTIDAS
• DARK
• AMERICAN GODS 
• BLEACH
BANDAS OUVIDAS
• RAMMSTEIN
• ALICE IN CHAINS
• AUDIOSLAVE
• MOLCHAT
• DOLMAPLOHO
• LINKIN PARK 
• DAFT PUNK
• KRAFTWERK
• THE KILLERS
HOBBIES APRENDIDOS 
• APRENDIZADO DE NOVA LINGUA ATRAVÉS DE APLICATIVO - ALEMÃO
• COZINHAR PARA ESPAIRECER E
• DESCOBRIR COISAS NOVAS DESENHAR

Aluno do 2ºK ADM: Igor Vinicius de Queiróz Niza
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 Com todos os lugares fechados na quarentena, decidi
esperar a abertura de um deles, especificamente. Me
inscrevi na autoescola.

 O modo de aula do CFC também é EAD, e é um
desafio, pois nem sempre o sistema funciona, as
vezes trava bastante, as vezes ocorre erro ao entrar
na plataforma e não assiste a aula e as vezes as aulas
têm de ser feitas novamente, logo após as aulas
teóricas, começo as aulas práticas de volante e a
ansiedade é grande!

Aluna 2ºK ADM: Mariana Pontes Sales Nunes 
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