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Atualmente, com a rápida evolução da tecnologia, muitos computadores em bom estado de conservação são 

descartados, transformando-se num grande problema: o destino deste resíduo. O Projeto Reciclaetec, coordenado 

pelos Professores Fábio Moura e Márcio Duarte, tem como objetivo reciclar equipamentos de informática a serem 

doados à população carente, proporcionando a inclusão digital e social. O Projeto também visa o aspecto ambiental 

ao atender à devida destinação da sucata de 

acordo com a Política Nacional de Resíduos 

Sólidos. 

No dia 19 de agosto foi realizada a primeira 

doação do Projeto ao aluno Mário Arthur da 

E.E. Cultura e Liberdade de Pompeia. O aluno 

é portador de paralisia cerebral e tetraplegia, 

(CID: G-80) e vem apresentando boa evolução 

com as sessões de fisioterapia, conquistando 

aos poucos a mobilidade das mãos. 

Em meio a dificuldades financeiras e com 

custos mensais altos, Mário consegue utilizar 

o computador com boa desenvoltura 

tornando-se uma ferramenta extremamente 

útil para o processo de ensino e 

aprendizagem, além do melhor 

desenvolvimento de suas funções motoras. 

 

 A equipe de docentes e alunos do Ensino 

Médio estão em fase de aquecimento para a 1ª 

Semana do Ensino Médio a ser realizado no 

Espaço Cultural (Av. Sampaio Vidal) na semana 

do dia 5 a 9 de setembro. A Semana receberá 

alunos, pais e convidados que poderão apreciar 

os trabalhos desenvolvidos pelos alunos; 

apresentações musicais; peças teatrais; e a 

premiação do Interclasse 2011 do Ensino 

Médio, realizada nos dias 18 e 19 de julho.  

 

 

 

 



 

Com o objetivo de integrar alunos, professores e diretores, será realizado na Escola Técnica (Etec) Amim Jundi em 

Osvaldo Cruz, o Interetecs. Além da escola anfitriã, o encontro envolverá Etecs da Região com a coordenação de seus 

professores de Educação Física. Nossa escola estará competindo na modalidade Vôlei com o time masculino e 

feminino representados pelos alunos do Ensino Médio. Estamos na torcida! 

 


