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#EntradasESaídas

#Erramos

Banners do
CTISM na JAI
são expostos
no pátio

CTISM tem novo
assistente em
administração

Exposição de banners que o CTISM levou para a JAI. Alunos aproveitaram mostra, diz professora.

Neste sábado, 11 Conselhos de classe das turmas de Informática
Integrado. Conselho da 433 começa às 8h, da 423, às 9h15min e da
413, às 10h30min.

18/11 Conselhos de classe das turmas de Mecânica Integrado.
Conselho da 432 começa às 8h, da 422, às 9h15min e da 412, às
10h30min.

25/11 Ciclo de História e Culturas Afro-Brasileiras

5/12 Horário de sexta-feira para integrados, subsequentes e Proeja.

Trinta e oito banners sobre projetos 
do CTISM que foram apresentados na 
JAI (Jornada Acadêmica Integrada) fo-
ram exibidos em uma mostra no pátio 
interno do colégio na terça-feira (7).

Segundo a professora Roselene Pom-
mer, que participou da organização da 
mostra, o objetivo da ação era difundir 
entre a comunidade escolar os projetos 
desenvolvidos por professores e alunos.

De acordo com a docente, a atividade 
foi um sucesso entre os alunos, que 
compareceram em peso à mostra.

A data estava errada no Boletim es-
pecial sobre a eleição no CTISM, que foi 
enviado na noite de quarta-feira (8).

O servidor Thendric Beck Martins pas-
sou a integrar o quadro de servidores 
do CTISM nesta semana no cargo de as-
sistente de administração. Ainda não 
está confirmado o setor no qual Then-
dric atuará. Por enquanto, ele está na 
Coordenação de Registros Escolares.

#Agenda

#ArteNoCinquentenário Estudantes da turma 412 pintam mural em corredor do CTISM. O desenho,
feito pelo aluno Michel Fagan (412), venceu um concurso feito pela professora Mariete Uberti para
escolher a imagem que seria colocada na parede. O tema é o aniversário de 50 anos do CTISM.
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