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 COLÉGIO TÉCNICO AGRÍCOLA “JOSÉ BONIFÁCIO” 
Projeto da disciplina de Informática Aplicada a Agropecuária 

Profª Drª Regina de F. Mazaro dos Santos 
http://www.fcav.unesp.br/#!/colegio-agricola/  

 

 
 

VESTIBULINHO PARA O COLÉGIO TÉCNICO AGRÍCOLA 
“JOSÉ BONIFÁCIO” 

 
Arthur Bernardes 

 

O processo de seleção denominado VESTIBULINHO, tem como objetivo 

classificar candidatos para o ingresso no Colégio Técnico Agrícola “José Bonifácio” – 

UNESP de Jaboticabal, este é realizado sob organização e aplicação da Fundação 

Vunesp. 

 As inscrições para o vestibulinho ocorrem do dia 11 de setembro até dia 27 de 

outubro de 2017 com o total de 100 vagas para o Colégio Técnico Agrícola José 

Bonifácio do Câmpus de Jaboticabal, elas são feitas pelo site da VUNESP 

(https://www.vunesp.com.br)  e possuem um valor de 60 reais. 

A data da prova será dia 19 de novembro de 2017 – das 14h às 18h30 Os 

candidatos deverão confirmar a data, a hora, o local e a sala de realização das provas, 

no site www.vunesp.com.br – no link “Local de prova”, a partir de 07/11/2017. A prova 

constará de uma única fase contendo uma Redação e 50 questões objetivas, 

distribuídas entre as disciplinas de Língua Portuguesa (15 questões), Matemática (15 

questões), Ciências Naturais (15 questões) e Ciências Humanas (05 questões), 

conforme consta no conteúdo programático. 

A divulgação dos resultados  será publicada no dia 14 de dezembro de 2017 

no Colégio Técnico Agrícola e na internet, nos sites www.vunesp.com.br e 

www.cta.unesp.br. 

  

http://www.fcav.unesp.br/#!/colegio-agricola/
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XXXVII SETA – Semana de Estudos e Tecnologia em  Agropecuária 

Isabella Peppe 

 

Foi realizada no período de 21 a 25 de Agosto, onde ocorreram minicursos, 

palestras e visitas técnicas. Os dois primeiros dias foram de palestras comuns a todos 

os minicursos oferecidos, envolvendo todos os alunos.  

Os alunos participam dos minicursos como alunos e/ou coordenadores e ainda 

têm a oportunidade de participarem da coordenação geral. 

Os recursos para a SETA normalmente são conseguidos com empresas 

parceiras, que participam como patrocinadores. 

Os cursos oferecidos durante a XXXVII Seta foram: 

 Atualidades na produção de animais monogástricos (Profª Drª Elizabete R. 

L. Pelicano): Consistiu em apresentar os animais monogástricos, seu 

funcionamento e suas vantagens para a economia do Brasil. Ex: peixes, 

aves e suínos. A visita técnica foi para a fazenda Santa Amélia, em 

Patrocínio Paulista/SP. 

 Agricultura de precisão (Prof. Isaac de GoesTurolla, Profª Drª Andréia C. T. 

F. Silva e Profª Drª Ana Lúcia P. B. F. Barbosa): Consistiu em apresentar 

atualidades em maquinários agrícolas, preparo de solo, monitoramento 

agrícola por drone, pragas e manejo intensivo na cultura da cebola. Visita 

técnica na fábrica Baldan – Matão/SP. 

 Manejo sustentável na produção de café de qualidade (Prof. Dr. Fábio 

Mingotte e Prof. Dr. César M. da Silveira): Cafeicultura de precisão e 

melhoramento genético e cultivares de café, manejo integrado de pragas e 

doenças no cafeeiro; adubação e nutrição do cafeeiro. Visita técnica no 

Instituto Procafé em Franca/SP. 

 Processamento de carnes (Profª Drª Tammy P. C. Delfino): Consistiu em 

apresentar os processamentos de carne bovina e peixes. Visita técnica no 

Frigorífico Frigopoti - Potirendaba/SP. 
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 Práticas laboratoriais em biologia (Profª Drª Flávia Ortolani): Constituiu em 

práticas de coleta, classificação e fixação de fungos, bactérias e 

protozoários, além de extração de moléculas de DNA de frutas e vegetais. 

Visita técnica foi no Instituto Butantan – São Paulo/SP. 

 Introdução a medicina veterinária buiátrica (Profª. Drª. Helenara Machado 

da Silva): Consistiu em apresentar conforto e manejo de bovinos de 

produção, ética profissional e saúde animal, saúde de bovinos para 

reprodução e produção e comportamento de vacas leiteiras e de bovino de 

corte. Visita técnica à uma propriedade rural em Cravinhos/SP. 
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JOGOS INTER-CLASSE 

Gabriel de Paula Souza 3°E 

 

A atividade esportiva é de extrema importância para o desenvolvimento das 

capacidades e habilidades motoras e cognitivas dos alunos. Tendo em vista que a 

prática desportiva dentro das escolas tem perdido espaço para outras matérias e que 

hoje em dia cada vez menos crianças tem contato diário com esportes, pois a internet 

e jogos eletrônicos têm preenchido o período em que estas deveriam estar se 

exercitando, assim os Jogos Inter-classe se tornam muito importante, pois é a 

oportunidade de vivenciar outras atividades físicas e perceber que estas também são 

divertidas e saudáveis. 

Dessa forma, vale frisar que os Jogos Inter-classe não deve ser visto apenas 

como diversão ou brincadeira para gastar energia, isso porque  favorece o 

desenvolvimento físico, cognitivo, afetivo e principalmente a interação e o respeito 

entre os colegas de classe e professores. 

A realização dos Jogos Inter-classe tem como objetivos avaliar o grau de 

conhecimento dos alunos em relação às modalidades desenvolvidas, proporcionando 

a oportunidade de criar, observar, experimentar, movimentar, cooperar, sentir, pensar, 

adquirir competências, confiança e autonomia, através de atividades desportivas, e 

ainda promover a interação social entre alunos e professores em um ambiente 

amigável e descontraído. 

Os jogos são realizados na própria instituição de ensino, a disputa acontece 

entre as salas, cada sala com a sua equipe, geralmente os jogos têm duração de 3 a 5 

dias, variando de cada instituição e cada equipe pode criar sua camisa. 

Jogos mais populares no inter-classe: 
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Futsal 

 
https://www.google.com.br/search?q=interclasse+escolar&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwiT_oL93LrUAhXDfZAKHUCgB

usQ_AUIBigB&biw=1360&bih=662#tbm=isch&q=Futsal&imgrc=qgluIjEHDkr6ZM: 

 
 
 

Vôlei 

 
https://www.google.com.br/search?q=interclasse+escolar&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwiT_oL93LrUAhXDfZAKHUCgB
usQ_AUIBigB&biw=1360&bih=662#tbm=isch&q=volei+escolar&imgrc=KtuXCt6xT8ItoM: 

          

 

Handebol 

 
https://www.google.com.br/search?q=interclasse+escolar&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwiT_oL93LrUAhXDfZAKHUCgB
usQ_AUIBigB&biw=1360&bih=662#tbm=isch&q=handoboli+escolar&imgrc=2B3YgpzvNlCrIM: 

 
 

 
 

https://www.google.com.br/search?q=interclasse+escolar&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwiT_oL93LrUAhXDfZAKHUCgBusQ_AUIBigB&biw=1360&bih=662#tbm=isch&q=Futsal&imgrc=qgluIjEHDkr6ZM
https://www.google.com.br/search?q=interclasse+escolar&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwiT_oL93LrUAhXDfZAKHUCgBusQ_AUIBigB&biw=1360&bih=662#tbm=isch&q=Futsal&imgrc=qgluIjEHDkr6ZM
https://www.google.com.br/search?q=interclasse+escolar&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwiT_oL93LrUAhXDfZAKHUCgBusQ_AUIBigB&biw=1360&bih=662#tbm=isch&q=volei+escolar&imgrc=KtuXCt6xT8ItoM
https://www.google.com.br/search?q=interclasse+escolar&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwiT_oL93LrUAhXDfZAKHUCgBusQ_AUIBigB&biw=1360&bih=662#tbm=isch&q=volei+escolar&imgrc=KtuXCt6xT8ItoM
https://www.google.com.br/search?q=interclasse+escolar&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwiT_oL93LrUAhXDfZAKHUCgBusQ_AUIBigB&biw=1360&bih=662#tbm=isch&q=handoboli+escolar&imgrc=2B3YgpzvNlCrIM
https://www.google.com.br/search?q=interclasse+escolar&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwiT_oL93LrUAhXDfZAKHUCgBusQ_AUIBigB&biw=1360&bih=662#tbm=isch&q=handoboli+escolar&imgrc=2B3YgpzvNlCrIM
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ESTÁGIO CURRICULAR E EXTRACURRICULAR 

Natalia Andrade da Silva 

 

O estágio curricular é obrigatório para os alunos do curso Técnico em 

Agropecuária com carga horária de 380 horas (turmas a partir de 2016) e 400 horas 

(turmas anteriores a 2016). 

O estágio curricular e extracurricular tem como objetivo inserir o futuro 

profissional no mercado de trabalho, desenvolvendo, promovendo e complementando 

as informações aprendidas no colégio para sua melhor formação. 

A partir da vigência da nova Legislação de Estágios - Lei N° 11.788 de 

25/09/2008, a jornada de estágios extracurricular (não obrigatório) e curricular da 

Educação Profissional Técnica de Nível Médio, poderá ser de seis horas diárias (30 

horas semanais) ou até oito horas diárias (40 horas semanais), de acordo com o 

previsto no art. 10, inc. II e parágrafo 1º da Lei em vigor e condições da Concedente do 

Estágio. Deve ser cumprido de segunda a sexta, com intervalo para almoço, não 

sendo permitido estagiar durante os sábados, domingos e feriados. 

O estágio curricular obrigatório não pode ser remunerado, sendo que, a 

empresa escolhida pelo aluno poderá fornecer alimentação, transporte e alojamento 

para o estagiário. Já o estágio extracurricular (não obrigatório), deve ser realizado 

enquanto o aluno ainda tiver vínculo com o colégio (no caso, antes de sua formatura e 

colação de grau),finalizada a carga horária do estágio curricular, podendo ser 

remunerado. 

O que é necessário para oficializar o estágio?  

São três as exigências: 1) o estudante deve ter matrícula e frequência 

regular em seu curso; 2) deve haver compatibilidade entre as atividades 

desenvolvidas no estágio e aquelas previstas no termo de compromisso; 3) 

preenchimento da documentação adequada (Solicitação de Estágio, Termo de 

Responsabilidade, Convênio, Termo de Compromisso, Ficha de Avaliação de Estágio 

e Declaração emitida pela Empresa). 

No geral, inúmeras são as áreas para se estagiar, sendo aquelas 

relacionadas à produção animal quanto à produção vegetal, sempre visando 

aprimorar a formação do profissional.  
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JOGOS ESCOLARES DO ESTADO DE SÃO PAULO 

Prof. Murilo Fernando da Silva 

 

O JEESP - JOGOS ESCOLARES DO ESTADO DE SÃO PAULO é um 

campeonato escolar que reúne estudantes do Ensino Fundamental e Médio do 

Estado de São Paulo. 

Os competidores são separados por modalidades e idades, e competem entre 

si entre as Regionais das Diretorias de Ensino na categoria e 1º a 3º ano do Ensino 

Médio, Feminino e Masculino.  

O campeonato é reconhecido pela Confederação Brasileira de Xadrez (CBX) e 

pela Federação Internacional de Xadrez (FIDE). Neste ano o Colégio Técnico 

Agrícola José Bonifácio participou pela 1° vez da competição nas modalidades futebol 

de salão, voleibol e xadrez, obtendo bons resultados. 

Orientada pelo Prof. Murilo, a equipe do CTA de voleibol feminino chegou até a 

decisão de vaga nas semifinais. Já o estudante Willi Rocha Meireles venceu a etapa 

Intermunicipal da Diretoria de Ensino de Jaboticabal na cidade de Taiúva/SP, 

posteriormente foi Campeão Regional na cidade de Barretos frente à Olímpia e 

ganhando a vaga na Grande Final Estadual que ocorreu de 02 a 07/10/2017 na 

Cidade de Praia Grande/SP representando o nosso Colégio e a cidade de Jaboticabal. 

 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Xadrez_escolar
https://pt.wikipedia.org/wiki/Confedera%C3%A7%C3%A3o_Brasileira_de_Xadrez
https://pt.wikipedia.org/wiki/Federa%C3%A7%C3%A3o_Internacional_de_Xadrez

