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FELIZ NATAL E UM ANO NOVO CHEIO DE REALIZAÇÕES!!! 

 

Fonte: http://grupoprourbis.blogspot.com.br/2010/12/mensagem-de-natal.html 
 

 

http://www.fcav.unesp.br/#!/colegio-agricola/
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FAMÍLIA X ESCOLA 
Autoria: Profª Regina de Fátima Mazaro dos Santos 

 

Mais um ano escolar chega ao fim. Alguns alunos já fecharam as notas, 

porém outros ainda estão batalhando na fase de recuperação final. 

Nesse momento, assim como o ano todo, o apoio da família é fundamental 

e indispensável ao aluno.  

Pois quando a escola e família caminham juntas o sucesso é notório. Assim 

quando o aluno apresenta problemas em alguma disciplina, a família perceberá de 

imediato e juntamente com a escola buscará soluções para resolução dos mesmos. 

Vejamos algumas dicas de estudo, segundo a psicopedagoga Marcia Rodrigues dos 

Santos (2012) do portal Planeta Educação: 

- Estabeleça uma rotina de estudo que dure, no mínimo, de 1 a 2 horas por dia. 

- Tenha livros e revistas à mão e em todos os lugares da casa, pois isso estimula a 

leitura.  

- Organize o lugar para que o estudo esteja tranquilo e sem estímulos externos, como 

televisão, aparelhos ligados ou janelas abertas.  

- Acompanhe o que seu filho está estudando, mesmo que não saiba a matéria ou 

como ela é ensinada.  

- Sente-se junto a seu filho e leia com ele, pois isso o ajudará a perceber que você 

quer ajudá-lo. 

- Converse com o professor, ele saberá dizer quais as matérias que o aluno tem mais 

dificuldade, além de explicar como você pode auxiliar. 

- Faça uma lista com seu filho de tudo que pode ser revisado e estudado. 

- Diminua horários de televisão e videogames, não se esquecendo de explicar a 

importância dessas ações ao aluno. 

- Converse muito com ele e esclareça que uma maior dedicação faz-se necessária 

nesse período. 

Com essas dicas observamos como o apoio familiar é importante na vida 

escolar dos filhos, influenciando positivamente o desenvolvimento escolar dos filhos. 
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O FIM DE MAIS UMA ETAPA!!! 

Autoria: Milena Perez – 3º E 

O ano de 2015 está terminando, dando fim a mais um ciclo na vida de várias 

pessoas e inicio das de outras. O Colégio Técnico Agrícola “José Bonifácio” está em clima 

de festas e despedidas. Neste ano, a 41ª turma de técnicos em agropecuária se forma e 

deixa a instituição. Além de proporcionar o melhor aprendizado técnico na área agrícola do 

país, o colégio ensina a quem o vive, a compartilhar amizades, vivenciar experiências 

novas e crescer tanto profissionalmente como pessoalmente. Foram três anos vividos 

intensamente, onde levamos informações conosco que jamais pensaríamos que existisse e 

pessoas que marcam nossas vidas de tal forma, que não importa de onde sejam ou para 

onde vão, a consideração e o carinho sempre continuarão o mesmo.  

Por isso, em nome da 41ª turma de técnicos em agropecuária, gostaria de 

agradecer a todos os docentes e funcionários da instituição por todo aprendizado, 

paciência, informação passada e todo trabalho dedicado a nós, aos amigos por todos os 

momentos vividos, e lembrar sempre que o Colégio não forma somente técnicos aptos para 

o mercado de trabalho, mas sim, pessoas de caráter que aprendem desde cedo a manter o 

trabalho em equipe, dividir tarefas e saber resolver um problema.        

Desejo a todos os meus companheiros de turma uma boa sorte, que saibam honrar 

sua profissão e que Deus guie o caminho de cada um para onde forem. Aos que ficam, 

desejo que saibam aproveitar o máximo do Colégio e lembrar que aqui dentro é o caminho 

do conhecimento. E aos que irão ingressar que saibam tirar proveito dos três anos vividos 

aqui  e que possam sempre manter o nome do Colégio como o MELHOR COLÉGIO 

TÉCNICO AGRÍCOLA DO PAÍS!             

 

“Você pode dizer adeus a sua família e a seus amigos e afastar-se milhas e milhas e, ao mesmo tempo, 

carregá-los em seu coração, em sua mente, pois você não apenas vive no mundo, mas o mundo vive em 

você.”  Frederick Buechner 

OBRIGADA CTA! 

  

http://pensador.uol.com.br/autor/frederick_buechner/
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CTA: 1º lugar na classificação, Escolas Públicas, na XIII Olimpíada 

Regional de Química* 

Autoria: Profa. Dra. Andreia Cristina T. F. Silva 

 

 

 

 

O Colégio Técnico participou da XIII Olimpíada Regional de Química,organizada 

pelo Centro de Ensino Integrado de Química (CEIQ) do Departamento de Química (CEIQ) 

do Departamento de Química da Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras de Ribeirão 

Preto, tendo como objetivos: despertar e estimular o interesse dos alunos de ensino médio 

pelas ciências; proporcionar desafios aos estudantes relacionados ao saber científico; 

aproximar a Universidade dos Ensinos Fundamental e Médio; Incentivar e aprofundar o 

debate na comunidade escolar sobre diferentes temas de importância para a sociedade 

propiciando a contextualização social dos conteúdos das disciplinas científicas 

desenvolvidas em cada escola; identificar os estudantes que possuem habilidades e 

interesse pela ciência estimulando-os a seguir carreiras em áreas científico-tecnológicas. 

É um evento de cunho competitivo, realizado no segundo semestre de 2015, tendo 

como participantes os alunos Ana beatriz Alves, João Marcelo Venturin Filho, João Victor 

de Almeida Sousa, Maria Luiza Fávero, João Eliézer de Souza Batista, Maria Rosa Soares 

que obtiveram média final de 756 pontos. 

 

Parabéns aos nossos alunos e a profa. Nayara Lança de Andrade pela dedicação e 

conquista. 

 

Aproveitamos para desejar a toda a comunidade do CTA um Feliz Natal e Próspero 

Ano Novo! 
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ESCALAS DE FIM DE ANO 

Autoria: Arthur Mendes Kirchhoff – 1ª A 

 

Com as férias chegando os alunos do Colégio Técnico “Jose Bonifacio”  se 

preparam para voltar para casa, porém,  alguns setores não podem parar , como por 

exemplo, criações, horta e viveiro de mudas. 

Por isso durante o período de férias alguns alunos são escalados semanalmente 

para cuidar dos setores.  

O professor responsável pelo setor distribui os alunos durante o período das férias.  

Também no final do ano os alunos procuram estágios para cumprir as 400 horas que 

o colégio exige no final do curso, pois assim os alunos conseguem cumprir as horas de 

estágio fora da escola.  
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