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• Sacos, Sacolas, Sacos para Lixo
    • Polipropileno
      • Copos Descartáveis
       • Fitilho

Tabacaria Concórdia

 6693-5605

Preços
que Você
nunca Viu

Largo da Concórdia, 147

Jobamar

Rua 21 de Abril, 432

Promoção do mês:
Talão de Nota FiscalArtes

Gráficas

30 anos de Bons Serviços

     6694-1268
Impressos
em Geral

CIRURGIÃO DENTISTA
 Odontologia Restauradora e Preventiva

 Especialista em Estética Dental

Consultas com
hora marcada

Dr. Nilson Azeredo Allucci

Av. Carlos de Campos, 156 - sala 21
 6692-8653R. Emídio Piedade, 106

 6618-5927

Alta Qualidade em Alimentação
Atendimento 1ª Classe

ALMOÇO POR PESO

KID PASTEL
Lanchonete

Cantina do Marinheiro
Estacionamento Próprio c/ Manobrista

Aceita-se Credicard e Dinners
Av. Alcântara Machado, 552

 3207-6125

TRANCABRÁS

 R. Hannemann, 399   3229-6261
Av. Cruzeiro do Sul, 843   3227-8602 - 24 Hs

Fechaduras - Trincos - Cadeados
Chaveiro Yale em 1 minuto

LAVA RÁPIDO ZUUM
Lavagem em geral - Polimento - Enceramento - Cristalização

 Convênio com Empresas
Trabalhamos com Produtos de 1º Mundo

SOB NOVA DIREÇÃO

Rua Caetano Pinto, 475  3209-2514

PAPELARIA SILVA TELES
Caixas e Papéis para presentes Materiais
para Embalagens Artigos para Escritório

Livros e Impressos Fiscais
R. João Teodoro, 1653 - Pari
     6692-8536 e 6692-9024

ALMEIDA E CORREA
Advogados

Advocacia Criminal, Cível e Trabalhista,
Documentação  e Consultoria Imobiliária,

Administração e Locação de Imóveis
Rua do Hipódromo, 405
  6693-9337 - 6692-5994

Artigos de Papelaria e embalagens
São José Comercial

ATACADO E VAREJO
Rua da Cantareira, 1.132/42 – Luz
 3229-7793 – 3326-3211

descartáveis em geral - sacolas – sacos
plásticos, papéis para presente

M.S. CRUZ Materiais para
Construção

Ferramentas - Areia - Cimento - Calhas e
Condutores em Geral Tintas - Artigos

Sanitários - Artigos para Encanadores
Materiais para Construção em Geral

 6694-1664
R. Santa Clara, 386

Alunos declaram seu amor a ESI - Colégio Santa Terezinha

Professor Lúcio

Hussein Mohamad El Youssef –
1ª E. Médio

Mi Ri Suck

CAMPANHA DE MATRÍCULAS

 Pensando Positivo a ESI faz a diferença
Garanta já a sua vaga.Traga um amigo e ganhe
desconto na matrícula.
O ESI - Colégio Santa Teresinha Espera por você.

Rua Teresa Francisca Martin Nº 201  
 3311 0300 / 3229 5698

Alto do Pari

Mayara Vieira Batista (no centro)

O Colégio Santa Teresinha tem desem
penhado um papel fundamental na for
mação de cidadãos capazes de interagir

e modificar os principais pilares de uma socie-
dade cada vez mais pluralista e exigente.

Com uma metodologia que une princípios tra-
dicionais e conceitos modernos de ensino, a ESI
prima pela condução de um conteúdo que tem
feito seus alunos refletirem sobre as mudanças
ocorridas no mundo em que vivem, bem como
interagirem sobre os acontecimentos que
permeiam sua vidas, como atestam os depoimen-
tos abaixo.

Professor Lúcio
Os professores do Colégio Santa Teresinha são

muito atenciosos, o que permite aos alunos apren-
derem de maneira mais proveitosa. O fato do
Colégio ser pequeno possibilita que façamos
muitos amigos, o que com certeza contribui para
o nosso desenvolvimento como pessoa.

Também gosto muito da Coordenação da es-
cola, pois trata os alunos com o devido respeito
e carinho.

Hussein Mohamad El Youssef – 1ª E. Médio

Este foi um ano de grandes mudanças no Colé-
gio Santa Teresinha, pois com as novas propos-
tas pedagógicas da coordenação e o bom traba-
lho dos professores, os alunos passaram a ser
mais atuantes junto à  sociedade e não meros
decoradores de conteúdos.

Dentre as novidades no Colégio destaco o Grêmio,
do qual me orgulho de fazer parte, já que temos todo
apoio da coordenação em nossas atividades.

Mesmo com tantas novidades o Colégio não
deixou de ser uma grande família, pois todos se
conhecem e cultivam amizades duradouras.

Kamila G. de Carvalho – 2ª E. Médio

Os professores do Colégio Santa Teresinha
são muito atenciosos e pacientes com os alu-
nos, permitindo que os mesmos aproveitem
melhor os conteúdos.

Este Colégio não tem só conteúdo, mas tam-
bém faz os alunos pensarem no que é prioridade
nos dias de hoje.

Por ser um Colégio pequeno, facilita a comuni-
cação entre as pessoas. Assim,  podemos  interagir
melhor com os nossos colegas, facilitando deste
modo as amizades.

Particularmente, gosto muito das palestras, pois
nos permitem aprofundar nosso conhecimento
em todas as áreas. Também gosto das festas or-
ganizadas pelo Grêmio com temas interessantes
que envolvem todos os alunos.

Mi Ri Suck – 8ª Série

No Colégio Santa Teresinha as atividades são
elaboradas para que possamos desenvolver um
alto grau de compreensão de mundo, bem como

dos conteúdos relacionados a este universo.
O Colégio tem ótimos professores que, jun-

tamente com a coordenação, mantêm um ele-
vado grau de ensino.

Mayara Vieira Batista – 7ª Série

O que mais me agrada dentro do Colégio
Santa Teresinha é o respeito que o mesmo
tem com os alunos, tratando-os individual-
mente, valorizando suas idéias e acompa-
nhando seu crescimento como cidadão ati-
vo na sociedade.

Outro aspecto relevante é a atenção que os
professores dão aos alunos de  maneira parti-

cular, sanando as  mais diversas dúvidas.
Complementando o conteúdo temos ativida-

des multidisciplinares que nos preparam para a
vida em sociedade e conseqüentemente para o
mercado de trabalho.

São essas qualidades que fazem do Colégio San-
ta Teresinha um Colégio diferente dos demais.

Rafae l l a  Mendes  dos  Santos  –  2 ª
E.  Médio

No último dia 13 de outubro, o Memorial
do Imigrante inaugurou a exposição
“Retrospectiva Histórica-Fotográfica

da Escola Técnica de Aviação – E.T.Av”, com o
objetivo de contar a história do estabelecimento,
instalado no próprio local a partir de 1943, fun-
cionando até 1951.

Nesta exposição, serão mostrados, até o dia 21
de novembro, objetos de época ligados à aviação,
como um rádio receptor utilizado em aviões du-
rante a 2ª Guerra Mundial, e uma bomba de gaso-
lina da Shell típica dos anos 1940/1950 usada no
abastecimento aeronáutico. Além disso, o visitan-
te verá jornais da escola, cujo nome era “Papel
Pega Mosca”, miniaturas de aviões, documentos
e 16 painéis com fotografias daquele período.

PRESENÇA DE AUTORIDADES
Durante a inauguração, estiveram presentes

autoridades da Aeronáutica, do Exército e da
Marinha, além de dois grupos de escoteiros
(Grupos de Escoteiros do Ar Nilton Braga e
Cap. Jaime Janeiro). “É uma honra muito gran-

Memorial do Imigrante inaugura exposição
Objetivo é contar a história da Escola Técnica de Aviação – E.T.Av, que funcionou no local

de 1943 a 1951, e atualmente é a Escola de Especialistas da Aeronáutica de Guaratinguetá

de nós conhecermos o berço do berço dos es-
pecialistas. O local onde tudo começou. Hoje,
em Guaratinguetá, nós formamos aqueles que
fazem voar a Força Aérea Brasileira”, disse o
Comandante da Escola de Especialistas da Ae-
ronáutica, Brigadeiro Scheer, que fez a entrega
de um quadro à diretora do Memorial, Midory

Kimura Figuti. Houve ainda o lançamento da
Revista Asas no evento, destinada a pesqui-
sas sobre a história da aviação.

ENSINO DE ALTO NÍVEL
O pesquisador do acervo, Paulo Fernando

Kasseb, falou que o motivo de se instalar a es-
cola no Memorial do Imigrante era a falta de
pessoal de manutenção de aviação. “Foi trazida
uma escola de aviação dos Estados Unidos,
prontinha, com ensino de primeira. Aqui ficava
praticamente o que havia de ensino moderno
em mecânica de aviação, rádio e sistema hidrá-
ulico”, explicou. Depois de extinta, a E.T.Av
foi fundida com a Escola da Ponta do Galeão,
do Rio de Janeiro, se transformando na atual
Escola de Especialistas de Guaratinguetá.

A exposição ocorre de terça a domingo, das
10h às 17h, na rua Visconde de Parnaíba, 1.316,
no Brás, ao preço de R$ 4,00 nos ingressos.
Ela é grátis para menores de 7 anos e maiores
de 65. Até 21/11. Maiores informações pelo
fone 6692-6521.

Midory Kimura asseverou que a exposição
resgata um pedaço da história do Brasil.

A secretária estadual da
Cultura, Cláudia Costin disse
que faz parte da história, por
haver sido condecorada
anteriormente. Na foto, ainda,
a diretora do Memorial, Midory
Figuti, o Major Brigadeiro
Vilarinho e o pesquisador
Paulo Kasseb.

Dezenas de formandos da escola
técnica marcaram presença no
importante acontecimento.

No Dia do Professor o Centro do Profes-
sorado Paulista homenageou como Profes-
sora do Ano, a Profª Neyre Maria Zaffalon
Casati, de Descalvado, aposentada em julho
último, pela compulsória, após 52 anos de
serviço no ensino público. O CPP nos ter-
mos de seus Estatutos, escolhe anualmente,
para receber o título, figura do magistério que,
por sua atuação, represente as virtudes da
classe. E a homenageada deste ano, tendo le-
cionado mais de meio século e deixado as li-
des educacionais somente quando obrigada
pela lei, reflete muito bem as razões que ins-
piraram sua escolha.

A entrega do título foi dia 15 de outubro
último, na sede do Centro do Professorado
Paulista, à Avenida da Liberdade, 928.

Professora
do Ano

Fotos: Washington Dantas


