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Trabalhos apresentados

Atec finaliza ano letivo 
com programação especial

AGRADECIMENTO

Após um ano intenso 
de muitas atividades, tra-
balho e principalmente 
aprendizagem, a Associa-
ção Tangaraense de Ensi-
no e Cultura (Atec) está 
encerrando o ano letivo 
de 2018. Para fechar os 
trabalhos com chave de 
ouro, a instituição está de-
senvolvendo uma progra-
mação especial destinada 
aos alunos e profissionais 
da Educação.

De acordo com o diretor 
da Atec, Robson Teodo-
ro da Costa, as ações tem 
como objetivo mostrar a 
gratidão de todos os en-
volvidos no ano letivo, 
que transcorreu de forma 
muito positiva. “Estamos 
encerrando o ano com 
muita alegria. Na última 
quarta-feira fizemos o en-
cerramento anual com ce-
lebração, onde pudemos 
agradecer e dizer ‘muito 
obrigado a Deus por tudo 
o que fez’, pois Ele foi 
generoso conosco. Gosto 
sempre de poder celebrar, 
de poder agradecer”, rela-
tou o diretor da institui-
ção, ao destacar que foi 
realizado um momento de 
reconhecimento aos alu-
nos que foram destaques 
durante o ano letivo.

“O reconhecimento foi 
feito na escola, mas não foi 
uma aprovação medida pela 
instituição diante de notas 

Programação 
é destinada 
aos alunos e 
profissionais

Ato de celebração foi realizado na última quarta-feira

internas. Os alunos fazem o 
simulado do Poliedro, que 
nos dá um posicionamen-
to da prova e reconhece os 
10% melhores de toda a rede 
Poliedro. Os alunos que re-
ceberam o reconhecimento 
se destacaram entre todos de 
toda a rede Poliedro”, relatou 
Robson.

Ainda dentro das ativi-
dades realizadas em co-
memoração ao ano letivo, 
a Atec realizará neste sá-
bado, 07 de dezembro, a 
formatura dos alunos de 
cinco a seis anos que estão 

rumo ao 1º ano do ensino 
fundamental. “Tivemos 
também a conclusão do 
terceiro ano do ensino mé-
dio, onde pudemos entre-
gar certificados e também 
agradecer a esses alunos 
por estarem conosco, e 
ouvir deles também o que 
a gente representou para 
eles”, lembrou o diretor. 
O ano letivo de 2019 ini-
ciará no dia 04 de feverei-
ro. As matrículas da Atec 
seguem abertas, e podem 
ser realizadas na sede da 
instituição.

APRESENTAÇÕES

A Escola Estadual Professor 
João Batista, através de seus 
professores e alunos, realizou 
nesta quarta-feira, 5, a I Mostra 
de Atividades Pedagógicas e 
Oficinas do Programa Ensino 
Médio Inovador (PROEMI).

De acordo com a coorde-
nadora da unidade escolar, 
professora Sandra Ferreira 
Ramos, foram diversas apre-
sentações de trabalhos, desde 
3º ano do ensino Fundamen-
tal ao terceiro ano do Ensino 
Médio. “Sempre fazíamos a 
feira de ciências, mas como 
temos as oficinas do Ensino 
Médio Inovador, resolvemos 
fazer a culminância de todos 
os projetos trabalhados nas 
oficinas, juntamente com as 
salas do ensino fundamental”, 
explicou a coordenadora, afir-
mando que o resultado foi um 
grande sucesso.

Entre os trabalhos apre-
sentados, os destaques para a 
miniusina montada pelos alu-
nos, resultado de pesquisas 
feitas durante todo o ano, in-
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clusive com visita a uma PCH 
da região. 

Na disciplina de Geografia, 
por exemplo, os alunos traba-
lharam a cidade de Tangará 
da Serra em mapas, sendo a 
mesma apresentada, inclusi-
ve, em um aplicativo criado 
pelos próprios alunos para o 
trabalho. “As professoras de 
Química e História apresen-

taram grandes mulheres da 
ciência, tecnologia e outros 
setores”. Enfim, trabalhos em 
todas as áreas de conheci-
mento.

Agora a escola se prepara 
para o término do ano letivo. 
As aulas seguem até 21 de de-
zembro.


