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Oportunidade de estágio
na Alemanha

EDUCAÇÃO
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Município realiza seminário de educação
Secretaria mobiliza escolas para seminário e amostra
Fotos: Euclides Staub/JI

Maravilha
ovens - rapazes e moças - poderão estagiar na Alemanha, durante um ano, no setor de atividades agrícolas. Para tanto, é preciso ter entre 18 e 28 anos de idade, ser solteiro = "livre e desimpedido" - ensino médio
concluído, ter CNH ( de preferência a "C"), ter noções
de computação, saber falar alemão, ter vínculo com a
agricultura e boa vontade para estudar, aprender e trabalhar com tecnologias agrícolas de ponta. Os estagiários residirão em casas de famílias, onde é desenvolvido o trabalho prático. Os estudos teóricos serão ministrados em escolas das respectivas comunidades.
Este estágio é oferecido pela Deutsche Lehranstalt
für Agratechnik -Brasil/Ijuí/Nienburg (Deula) da Alemanha. As inscrições estão abertas até 5 de dezembro
do ano em curso. O teste de seleção será realizado na 1ª
quinzena do mesmo mês. Interessados devem contactar, o quanto antes, com a Deula em Ijuí, RS, na Rua
Albino Brendler, 864 - Telefone: (0..55)3332-9950 e
3332-2929 - blog: www.deulabrasil.blogspot.com.br
- E-mail: deulabrasil@gmail.com
Mais informações também podem ser obtidas com
o representante da DEULA, em Maravilha, Prof. Altair
Reinehr = Tel.: (0..49)3664-0156.
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São Miguel do Oeste
a noite de quartafeira, 13, o governo
municipal de São Miguel
do Oeste por meio da
Secretaria da Educação,
promoveu Seminário da
Educação com palestra.
O evento realizado no
ginásio de esportes da
Escola Municipal de Educação Básica e Infantil
Emma Balke, em paralelo
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Vende-se Casa
motivo: mudança
Bairro São Gotardo próximo a Wisqueria. Loteamento
Scawambach medindo 145m área construída 2 banheiros com
armário 3 quartos. Teto de laje telhado de telha . Cozinha de
mármore sob medida com fogão embutido copa sala escritório
internet telefone instalados . Todo acabado em gesso. Ótima
localização. Terreno de 390 Metros

R$ 280.000,00
a combinar (49) 3621-1683(49) 9108-1831

aconteceu a Amostra
Municipal pelo Pacto da
Alfabetização na Idade
Certa (PNAIC), a qual
expõe trabalhos de alunos
em fase de alfabetização.
A amostra esteve aberta para visitação. Além da
Palestra e Amostra, o
governo municipal fez a
solenidade de entrega de
livros de literatura infantil
e infanto-juvenil. Todas as

escolas municipais foram
contempladas pelo projeto.
A secretária da educação Sirlei Ramos, em seu
pronunciamento, ressaltou a importância da leitura no processo ensino
aprendizagem. Também
citou frases da coletânea
do pedagogo e pensador
do lendário Paulo Freire.

Por último, o prefeito
João Carlos Valar ressaltou a importância das escolas públicas e em especial
as municipais na formação dos futuros cidadãos
do município. Exempliﬁcou com o êxito alcançado
pelas próprias ﬁlhas. Que,
segundo o prefeito, iniciaram a alfabetização em
escolas municipais.

Alunos da rede municipal de ensino recebem uniformes
São José do Cedro
a manhã de quintafeira, 14, aconteceu a
entrega dos novos uniformes escolares nas instituições de ensino municipais
de São José do Cedro. Cerca de 1.500 alunos das oito
escolas do município,
incluindo a zona rural,
receberão uniformes em
novo modelo, contendo
camiseta e bermuda.
O prefeito, Plínio de
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Castro, e o secretário
municipal de Educação,
Sérgio Pagno, ﬁzeram a
entrega simbólica dos uni-

encerrar no dia 20 de
formes para o próximo
ano letivo. Na ocasião, Pag- dezembro e o ano letivo de
no também informou que 2014 deve iniciar no dia 13
as aulas deste ano vão se de fevereiro.
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