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

 

Fonte:http://WWW.grampeandoassuntos.com  
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FINAL DE ANO NO CTA 

Matheus Pereira de Oliveira -1º B 

 

O ano letivo de 2016 está chegando ao fim, foram mais de 200 dias de muito estudo, 

provas, trabalhos e novos conhecimentos, em  quem mais uma turma se forma, estando apta para o 

trabalho no campo. 

E como todo final de ano, tem o vestibulinho, com alunos de todo o país todo fazendo a 

prova para estudar em um dos melhores Colégios Agropecuários do Brasil, que tem 95 anos de 

existência, de muitas histórias e conquistas, o que lhe garante esse reconhecimento. 

Aos professores experientes apresento os parabéns e muito obrigado por estarem sempre 

dispostos a passar seus conhecimentos para os futuros técnicos. Utilizando-se de itens como: a terra, 

as plantas, os animais, as máquinas, nos ensinaram na prática qual atitude tomar, a hora e a forma 

correta de se executar a atividade necessária no momento. 

Aproximadamente 180 alunos passaram esse ano estudando e dando seu melhor para 

evoluirem e enfrentarem no ano de 2017 uma nova etapa de conhecimentos, com mais uma nova 

turma de 65 alunos ingressantes querendo seguir o mesmo caminho daqueles que já estudam no 

Colégio Técnico Agrícola “José Bonifácio”. 

A XLII turma vai indo embora, alguns vão enfrentar uma das piores etapas da vida, a busca 

por emprego, outros irão tentar o vestibular e entrar em uma faculdade. No entanto, estudar no Colégio 

Agrícola “José Bonifácio” é mais do que especial, aqui fazemos amigos e quem vai embora, já vai 

pensando em voltar um dia para rever seus ex-professores, olhar na parede e ver a placa de sua turma 

lá com seu nome e apelido. 

Portanto quem sai formado dessa unidade de ensino, já vai preparado para enfrentar o 

mundo, pois desde cedo muitos alunos já aprendem a se virar sozinhos. 
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Semana de Estudos e Tecnologia Agropecuária - SETA 

José Willian Finoto – 3º E 
 

Ocorreu no período de 29 de agosto a 02 de setembro a Semana de Estudo e 

Tecnologia Agropecuária –SETA, sendo uma semana dedicada a cursos das áreas 

abrangidas pelo Colégio Técnico Agrícola “José Bonifácio” da UNESP de Jaboticabal – 

SP, com o intuito de aprimorar cada vez mais o conhecimento dos alunos em conteúdos 

apresentados durante os cursos. 

Os cursos foram elaborados em duas etapas, os dois primeiros dias 

contemplaram assuntos pertinentes a todos os cursos, portanto envolveram todos os 

alunos. Nos outros três dias os cursos foram específicos para cada área de 

conhecimento abordada.  

Na XXXVI Semana de Estudos e Tecnologia Agropecuária os temas abordados 

foram: 

- Tópicos na Cultura da Cana de Açúcar, Citros e Goiaba: apresentando 

novidades das culturas, pragas e doenças, sistemas de manejo, variedades, tendo 

também um dia de campo nas culturas de citros e goiaba.  

- Tendência da Agroindústria de Frutas e Hortaliças: este curso teve como 

objetivo apresentar as novidades e tendências de novas tecnologias no processamento 

de frutas e hortaliças, a procura de novas técnicas que propiciam menor desperdício, 

melhor qualidade nos alimentos processados e maior aproveitamento.  

- Monogástricos: este curso apresentou conhecimentos na cadeia produtiva de 

animais monogástricos, visando melhor rendimento e qualidade na produção, 

procurando cada vez mais a sustentabilidade na produção. 

-Inseminação de bovinos e equinos: este curso objetivou apresentar técnicas na 

inseminação de bovinos e equinos, visando melhor qualidade e maior eficiência. 

-Horsemanship: neste curso foram apresentadas técnicas de adestramento 

racional, essa técnica visa interpretar o animal, tentando deixá-lo mais calmo, com um 

melhor aprendizado sem que ocorra maus  tratos. 

- Agricultura conservacionista do Século XXI: apresentou-se técnicas que 

procuram produzir mais e sem degradar o solo, procurando a sustentabilidade dos 

sistemas agrícolas. 

-Engenharia agrícola: neste curso apresentou-se máquinas que propiciam maior 

rendimento, mostrando novas técnicas de produção, novas tecnologias para a produção 

de alimentos, mantendo a interface homem-máquina. 
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SEMANA NACIONAL DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA 2016 

Autora: Milena dos Santos Adão 
 

No mês de outubro, o Colégio Técnico Agrícola “José Bonifácio” participou da 

Semana Nacional de Ciência e Tecnologia (SNCT).  A SNCT ocorre anualmente e 

possibilita aos alunos a montagem e apresentação de projetos inovadores em diferentes 

áreas. Essa semana, coordenada pelo MCTIC (Ministério da Ciência, Tecnologia, 

Inovações e Comunicações), tem como objetivo incentivar a criatividade dos alunos, 

além de aproximar a ciência e tecnologia da população e acontece em todo o país.  

“Ciência alimentando o Brasil” foi o tema escolhido para o ano de 2016. Esta 

escolha se deu por conta da decisão da Assembleia das Nações Unidas, que declarou o 

ano de 2016 como o ano internacional das leguminosas. O tema se encaixou no 

contexto do Colégio Agrícola e trouxe amplas possibilidades de aprendizagem para os 

alunos, como a inovação de temas já estudados, criação de meios mais sustentáveis na 

agropecuária ou descoberta de novos métodos de produção de alimentos. 
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A abertura da SNCT se deu com a apresentação da banda marcial e uma 

palestra referente ao tema com o Prof. Dr. José Giacomo Baccarin, docente da 

UNESP/Jaboticabal.  A apresentação dos projetos ocorreu nos dias 18 e 19 de 

outubro, das 8h às 17h. Dentre os diversos projetos abordados pelos alunos, houve 

explicações sobre os meios de produção animal (suínos, aves, bovinos, etc), 

alternativas para a utilização de água da chuva na produção alimentar, alerta à 

quantidade de agrotóxico e açúcar nos alimentos, métodos na diminuição de gastos dos 

produtores e dicas de como produzir seu próprio alimento. 

A Feira foi aberta para visitação, com visitas agendadas de escolas das cidade 

de Jaboticabal, Monte Alto e Tabatinga. Além dessas visitas, funcionários, alunos da 

graduação, pais e familiares dos discentes do CTA  participaram como ouvintes da 

SNCT. 

 

           

 
(Fotos: Carmem Maria Vilela Santana) 
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VESTIBULINHO COLÉGIO TÉCNICO AGRÍCOLA 2017 

 
Daiane Fernandes – 1º A 

 
 

O Colégio Técnico Agrícola "José Bonifácio" da UNESP - Câmpus de 

Jaboticabal é um dos pioneiros em todo o país na área da Educação 

Agropecuária. As inscrições para o processo seletivo de 2017 ocorreram no 

período de 12 a 21/10/2016, no site http://www.vunesp.com.br/, com pagamento 

de uma taxa no valor de R$ 55,00. A prova ocorrerá no dia 20/11/2016, das 14 

horas às 18 horas e 30 minutos. Os candidatos deverão confirmar a data, hora, 

local e sala de realização das provas, no site já mencionado, a partir de 

09/11/2016. 

Serão divulgados os resultados dia 15/12/2016 e as matrículas para os 

que passarem na primeira chamada irá de 17 à 20/01/2017. 

Serão 65 vagas para o Curso Técnico em Agropecuária concomitante ao 

Ensino Médio e 35 vagas para o Curso de Técnico em Informática. Assim caso 

os estudantes que passarem na primeira chamada não comparecerem no 

período de matrícula, será efetuada uma segunda chamada e assim por diante, 

com o intuito de preencher todas as vagas.  
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Venha conhecer nossa escola 

Colégio Técnico Agrícola “José Bonifacio” 
 

Autor: Murilo Sugahara 1º B 
 

Em Jaboticabal-SP, possui uma das melhores escolas técnicas em 

agropecuária do país, que fica localizada no Câmpus da UNESP, em 

Jaboticabal. A escola que neste ano de 2016 completou 95 anos, já formou mais 

de 5.800 alunos que estudam durante 3 anos em regime de semi-internato, 

cursando o ensino médio e o ensino técnico em agropecuária concomitante. 

O colégio forma profissionais capacitados e prontos para o trabalho. 

O aluno que entra no colégio conta com diversas oportunidades de 

conhecimento em diversos setores para melhor aprendizagem e 

aperfeiçoamento profissional. 

Durante o decorrer do curso os alunos colocam em prática o que 

aprendem em sala de aula, fazendo aulas práticas nos setores, como: 

Laboratório de Análise de Água; Laboratório de Informática; Setor de 

Administração e Economia Rural (Gestão); Setor de Apicultura, Avicultura, 

Equinocultura, Cunicultura Bovinocultura, Caprinocultura, Minhocultura, 

Piscicultura, Suinocultura; Setor de Culturas Anuais, Culturas Perenes; Setor de 

Enfermagem Veterinária; Setor de Fruticultura; Setor de Industrialização 

Agropecuária; Setor de Irrigação e Drenagem; Setor de Mecanização Agrícola; 

Setor de Olericultura; Setor de Sericicultura, Setor de Topografia e Setor de 

Tratamento Fitossanitário. 

A escola oferece aos seus alunos um ensino de ótima qualidade com 

profissionais capacitados e de excelente formação. 

É de extrema importância os alunos se dedicarem nas aulas teóricas 

e práticas, para conseguirem ser inseridos no mercado de trabalho, onde grande 

parte dos alunos conseguem emprego logo ao sair da instituição de ensino, pois 

as empresas do ramo vêm em busca dos melhores e mais dedicados alunos 

para realização de estágios e contratação efetiva. 
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MINHAS SAUDAÇÕES AOS DIRETORES, PROFESSORES E ALUNOS DA 

ESCOLA ESTADUAL AGRÍCOLA JOSÉ BONIFÁCIO DE JABOTICABAL 

 

 Trabalhar na Escola Estadual Agrícola José Bonifácio, ou seja, Colégio 

Técnico Agrícola por cinco anos e dois meses foi um período maravilhoso por ter 

me proporcionado muitas satisfações. Neste período vivenciei um crescimento 

intelectual e social muito grande convivendo com professores da área básica 

(Professores: Selma, Marília, Madalena, Natalina, Cascaldi, João do Pito, 

Petronio, Maria Helena e Teotonia) professores da área Profissionalizantes 

(Prof. Daniel, Erberto, Paulo Carnier, Reinaldo, Sidney Laurentis, Amaral,  

Eliana, Shogi, Roque, Luis Vitor, Marabini) e os funcionários (Bernadete e Sr. 

Luis), todos coordenados pelos Professores Moacir Pazeto, Roque Takahashi, 

Daniel Trevisolli e Luis Vitor Egas, em diferentes períodos.  

 Ser professor deste colégio foi um privilégio pois adquiri experiências em 

lidar com jovens encantadores da faixa etária dos 15 aos 20 anos, ministrando 

aulas de Avicultura, Inseminação Artificial e Apicultura, além de ser responsável 

pelos alunos que frequentavam o Hospital Veterinário da nossa unidade de 

ensino. 

 Retornar a esta escola, repleta de encantos do passado de cada um de 

nós, possibilita reviver cenas guardadas no âmago do cofre a que chamamos de 

saudades. 

 Prazeroso rever amigos de sempre, que as décadas do tempo separou 

percebendo que seus rostos desenhados pelos vincos do tempo, tão somente 

refletem o meu. 

 Desejamos poder festejar com alegria a nossa distante juventude. 

Éramos jovens que vivíamos nos encontrando nas salas dos professores onde 

trabalhávamos, conversávamos e compartilhávamos jovialidade e respeito. 

 

Abraços a todos 

Silvana Martinez Baraldi Artoni 

 


