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De 22 a 24 de abril os alunos realizarão as 

entregas das doações dos materiais comprados 

com a arrecadação do Bazar Limpa Casa às 

entidades. 

25/04 – Palestra Ensino Médio

De 5 a 9 de maio – Semana Experimental 

Horário Estendido

De 6/05 a 06/06 – Almoço dos Pais

09/05 – Ensino Médio – visita a CART

No dia 22 de abril a Escola 
terá a vacinação contra a 
Gripe aos alunos do ensino 
Infantil. Somente os alunos 
que foram autorizados pelos 
pais receberão a vacina.

Nova diretoria da Associação 4C Vacinação

Empreendedorismo na prática!

Na segunda-feira, dia 31 de março foi realizada a votação para definir a diretoria da 
Associação 4C Comunidade. A votação ocorre a cada dois anos. A Associação é responsável pelas 
ações sociais que são realizadas na Escola. 

Diretoria da Associação 4C Comunidade:
Presidente: Sara Margaret Hughes
Vice-presidente: Jaqueline Mellen de Miranda
1º secretário: Carmen Lúcia Machado Ribeiro
2º secretária: Graziela de Almeida P. Piccino Marafiotti
1º tesoureiro: Mariângela Pereira de Albuquerque Bompean
2º tesoureiro: Luís Henrique Lopes

Conselho Fiscal
Paulo Augusto Cunto Motta
Ana Cristina Rocha Gonzaga
Silvana Marques Javarez de Andrade
Maria Fernanda Nogueira Valente Oberg
Anna Cristina Bortolotto Soares
Daniela Vaneli de Oliveira Franco Nunes
Diretor de patrimônio: Carlos Renato Trecenti

Pais, participem da Associação 4C Comunidade! Dê o exemplo de cidadania e 
colaboração aos seus filhos!

A equipe da Secretaria Municipal de Saúde esteve na FourC. 
A vacina de HPV foi aplicada por equipes das unidades básicas 
de saúde em escolas das redes públicas e privadas. A campanha 
tem o objetivo de proteger as adolescentes de 11 a 13 anos 
contra o vírus, e reduzir a incidência de câncer de colo de útero 
e verrugas genitais.

O HPV e a vacina

Em 2014, são esperados 15.590 casos novos de câncer do 
colo do útero no Brasil, segundo o Instituto Nacional de Câncer 
(Inca). Entre as mulheres, esta é a quarta causa de morte por 
câncer no País. Contudo, o diagnóstico precoce, aliado ao 
tratamento adequado, garante praticamente 100% de chance 
de cura. 

Todos os meses os alunos do Ensino Médio têm a oportunidade de conhecer 
e trocar ideias com profissionais de diversas áreas como forma de conhecer os 
desafios e conquistas de cada profissão. No mês de março a palestra (em inglês) 
foi com o empresário Carlos Renato Trecenti que falou sobre as escolhas, os 
desafios  enfrentados por ele na vida pessoal e profissional  até chegar a 
empresário de hoje. 

As palestras fazem parte da disciplina de empreendedorismo e tem como 
objetivo auxiliar os alunos para o momento em que eles farão suas escolhas 
tanto profissionais como pessoais. É uma forma de proporcionar orientação 
vocacional, estimular o empreendedorismo e conhecimento de carreiras 
e mercado de trabalho. As palestras contam com a colaboração dos pais e 
comunidade FourC!


