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Sorria, mas não se esconda atrás do sorriso. 
Mostre aquilo que você é, sem medo. 

Viva. Tente. Felicidade é o resultado desta tentati-
va. 

Ame acima de tudo. Ame a tudo e a todos. 
Não faça dos defeitos uma distância e, sim uma 

aproximação. 
Aceite a vida, as pessoas. 

Faça delas a sua razão de viver. 
Entenda os que pensam diferentemente de você. 

Não os reprove. 

Olhe à sua volta, quantos amigos… 
Você já tornou alguém feliz? 

Ou fez alguém sofrer com o seu egoísmo? 

Não corra… 
Para que tanta pressa? 

Corra apenas para dentro de você. 
Sonhe, mas não transforme esse sonho em fuga. 

Acredite! Espere! 
Sempre deve haver uma esperança. 

Sempre brilhará uma estrela. 
Chore! Lute! Faça aquilo que você gosta. 

Sinta o que há dentro de você. 

Ouça… Escute o que as pessoas têm a lhe dizer. 
É importante. Faça dos obstáculos degraus para 

aquilo que você acha supremo. 
Mas não se esqueça daqueles que não consegui-

ram subir a escada da vida. 

Descubra aquilo de bom dentro de você. 

 

              Acima de tudo Sorria! 

Prezados professores e servidores da rede  

Estadual de Ensino, 

 É perceptível e notório que estamos vivendo 
tempos de crise no cenário NACIONAL o que refle-
te e atinge direta e indiretamente o contexto sócio 
econômico de todos os Estados da União.  

Todo este nebuloso processo recessivo produ-
ziu um espiral sistêmico e emblemático que termi-
nou por abalar todos os setores da sociedade de-
mandando medidas de austeridade, reestruturação 
e contenção de despesas por parte dos agentes 
públicos que lidam na complexa analise e estudo 
para manutenção e aplicação dos gastos com a 
máquina pública. 

Diante das dificuldades e desafios emergentes, 
fez-se necessário a condução de medidas reestru-
turantes por parte da Secretaria de Estado da Edu-
cação, Cultura e Esporte, em alguns setores o que 
demanda compreensão, leitura reflexiva e holística 
do cenário atual. 

Lembrando que somos parte de um complexo 
setor público que engloba grande percentual de 
servidores do Estado de Goiás que realiza cada 
um, um trabalho de excelência e profissionalismo, 
digno de louvor e, merecedores de nosso respeito. 

Neste sentido, cremos que tudo está sendo 
pensado no intuito de manter a regular e merecida 
remuneração de todos quantos compõem esta rede 
de ensino, objetivando vencer de modo eficaz os 
obstáculos que metaforicamente se configuram co-
mo “depressão econômica”. 

De nossa parte, buscaremos seguir com a con-
vicção, o percurso de mais um ano letivo, convidan-
do a todos a darmos as mãos para que permaneça-
mos ainda mais firmes na caminhada, apesar das 
lutas, convictos de que tempos prósperos sobrevi-
rão.  

 Na travessia destes tempos de intempéries 
oferecemos nossa positividade, nossa fé e nosso 
apoio como parceiros e coparticipes deste proces-
so, conquanto, saibam que podem contar com nos-
so reconhecimento, solidariedade e disposição para 
que juntos possamos superar estes eventos lanci-
nantes que muita inquietação tem provocado em 
todos nós.  

Evidenciamos, caros colegas-servidores, que 
somos condiscípulos neste percurso pois, ESTA-
MOS TODOS NESTE MESMO BARCO!!! 

Profa. Sonja Maria Lacerda  

EDITORIAL 



 

APLICAÇÃO DA ADA NAS ESCOLAS 

FIQUE ATENTO!!!     

Obs.: Informamos que a 1ª Etapa do I Ciclo de Avaliação Dirigida Amostral—ADA—
acontecerá no dia 13 de fevereiro de 2017. 

O resultado da ADA, deverá ser inserido, no SIGE, no período de 14 a 17 de  

fevereiro de 2017. 
 

Roseli Narciza Santiago Nascimento 

Diretora do Núcleo de Orientação Pedagógica e equipe. 

LIVRO DIDÁTICO 

Senhores Diretores, 

Sobre o Livro Didático, reiteramos que todo o processo de escolha do recebimento dos mes-
mos é realizado diretamente pelo FNDE/PDDE. A entrega também é feita pelos correios direta-
mente nas escolas e são distribuídos conforme o número de alunos constados no CENSO. A 
SEDUCE encaminhou oficio n.002/2017 que segue em anexo para leitura e providências. 

Pedimos a gentileza que tomem conhecimento do conteúdo deste para que possamos agilizar 
o processo. Lembre-se que é necessário encaminhar oficio constando o número de livros que 
faltam para ser encaminhado para SEDUCE.     

Profa.   Myriam Marques— Departamento Pedagógico  



 

   O Colégio Estadual Padre Fernando, 
realizou uma Gincana Educativa e recre-
ativa na semana do acolhimento no dia 
24 de janeiro para todos os alunos do En-
sino Médio no período matutino. Os prin-
cipais objetivos para realização desta ati-
vidade foram: 

-Desenvolver a criatividade, a sociabilida-
de e as inteligências múltiplas; 

-Dar oportunidade para que aprenda a 
jogar e a participar ativamente; 

-Enriquecer o relacionamento entre os 
alunos. 

   A gestão da Unidade Educacional agra-
dece e parabeniza pelo desempenho e 
participação de todos os envolvidos, pro-
fessores, alunos e demais funcionários.         

  

GINCANA  

  Já aconteceu em algumas Unidades Edu-
cacionais da Regional Anápolis, reuniões 
com os pais e entrega dos livros didáticos.   

 

‘’SEM PARTICIPAÇÃO DA FAMÍLIA 
NÃO HÁ EDUCAÇÃO’‘. 

‘’Colégio Estadual Professora Helena Nas-
ser ‘’. 

 

 

 

REUNIÃO DE PAIS  

   O Colégio Estadual José Résio, reali-
zou uma oficina sobre Desenvolvimento 
Humano.  

Colégio Estadual Polivalente ‘’Frei João 
Batista’’. 

OFICINA 



 

SALAS MODULARES 

Os alunos dos Colégios Estadual  ‘’Rui Barbosa’’, ‘’General Curado’’ e ‘’Plinio Jai-
me’’, receberam no início deste ano, novas salas modulares, oferecendo mais con-
forto e comodidade na hora de estudar. O espaço é amplo e arejado, permitindo aos 
professores ampla mobilidade, sendo que as três paredes podem ser utilizadas co-
mo lousa e com três aparelhos de ar-condicionado. Cada sala possui 45 m2  e com-
porta confortavelmente até 40 alunos.   

 

   A seguir, algumas Unidades Educacionais que já nos informaram o quantita-
tivo de alunos aprovados em vestibulares. 

   PARABENIZAMOS TODOS PROFESSORES, EQUIPE GESTORA, SERVIDO-
RES E ALUNOS DE TODAS UNIDADES.  

Estamos aguardando as outras Unidades que ainda não nos encaminharam. 
Temos certeza que teremos mais aprovados. 

UNIDADE EDUCACIONAL TOTAL DE ALUNOS APROVADOS 

Escola SESI  Jundiaí 34 

Colégio Estadual 31 de Março 35 

CEPI Dr. Genserico Gonzaga Jaime 28 

Colégio Estadual Professor José Abdalla 12 

Colégio Estadual Waldemar de Paula Cavalcante 07 

Colégio Estadual Durval Nunes da Mata 04 

Colégio Estadual Castelo Branco – aluno da 2ª série 
E.M. alcançou média em todas as disciplinas do 
ENEM 

01 

Colégio Estadual André Gáudie 15 

CPMG Pol. Gabriel Issa 57 

Colégio Estadual Professora Helena Nasser 21 

Colégio Estadual Jad Salomão 03 

Colégio Estadual Senador Onofre Quinan  13 

Colégio Estadual José Résio 16 

TOTAL:  246 



 

REUNIÃO SEMANAL NA ESCOLA 

AMIGOS DA ESCOLA 

   Toda semana a equipe gestora do Colé-
gio Estadual  Waldemar de Paula Caval-
canti, se reune para discutir e planejar as 
ações pedagógicas da Escola.  

   Momento importantíssimo para fortale-
cer o companheirismo, discutir as novas 
ações e desenvolver projetos pedagógi-
cos da escola. 

A Gerência da Merenda Escolar – GEMES 
 

Solicita à todas as Unidades Escolares desta 
Regional, dados da estrutura física das cozi-
nhas e dos depósitos. 

Enviar relatório até dia 09/02 com fotos. 

Conforme Oficio Circular nº03/2017  

 

 

 

Eunice de Faria 

Supervisão Técnica da Merenda Escolar  

MERENDA ESCOLAR 

O Colégio Estadual Coronel Achi-
les de Pina, passou por uma reforma 
na pintura no mês de janeiro, na se-
mana que antecedeu a semana de 
planejamento, onde foram feitas doa-
ções de tintas pelos alunos, pais e 
comunidade. Mobilizando um mutirão 
para essa reforma, participaram al-
guns professores, funcionários admi-
nistrativos, alunos e a gestora.  

Parabéns, para todos da comu-
nidade, esta ação possibilita a vi-
venciar  valores tais como solidarie-
dade, comprometimento, respeito às 
diferenças e potencializar a formação 
de cidadãos envolvidos com a solu-
ção de problemas de sua comunida-
de. 

Aconteceu no dia 03 de fevereiro, no 
NTE da cidade de Anápolis, a Formação 
de Diretor de Núcleo Pedagógico e Tuto-
res Educacionais - Momento muito rico 
de conhecimentos e aprendizados para 
todos tutores e técnicos escolares. Agra-
decemos a formadora Graze, da Supe-
rintendência de Inteligência Pedagógica 
pela disponibilidade e competência no 
trabalho realizado. Vale ressaltar que a 
profa. Sonja Maria Lacerda, participou 
efetivamente de toda formação. 

FORMAÇÃO 

No período vespertino: Oficina do 
SGPIU (JF e PROEMI) sendo ministrada 
aos novos tutores educacionais pela tutora 
Elisangela no NTE.  



 

DIVULGAÇÃO- CURSO DE EXTENSÃO 

Proposta: Estudos teóricos sobre o jogo digital na sala de aula e sobre a mate-
mática nos anos iniciais do Ensino Fundamental; experiências com jogos digitais; ela-
boração de atividades para o estudo a partir de jogos digitais.  

Encontros: Toda sexta-feira, durante todo o semestre, de 9h até 11h.  

Início: 03\02\2017 Local: na sala 234 – FE\UFG-.  

Interessados em se inscrever e obter maiores informações devem encaminhar e-
mail: fatofeno@gmail.com  

A rede Educacional de Apoio à Inclusão é formada por Equipe Multiprofissional 
que oferece suporte ao aprendizado dos estudantes, contribuindo para o desenvolvi-
mento de suas potencialidades. 

Cumprindo com as atribuições de assessorar, acompanhar, orientar e dar acom-
panhamentos, a equipe do Departamento de Inclusão fez diversas visitas na Regional 
Anápolis e dedica sempre atender todas as demandas. 

Visitas nos Colégio Estaduais ‘’Armindo Gomes’’, ‘’Americano do Brasil’’, ‘’Jandira Bretas’’, ’’Zenaide Campos Ro-

riz’’ e APAE.     

APOIO À INCLUSÃO  

INSCRIÇÕES ABERTAS  

Estão abertas as inscrições do Programa de Incentivo ao Atleta de Rendimento (Pró-Atleta).  

Para se candidatar ao programa o interessado deve acessar o site da Seduce, preencher o formulá-
rio e, em seguida, apresentar a documentação à Coordenação do Pró-Atleta, na Superintendência Exe-
cutiva de Esporte e Lazer, com sede no Estádio Serra Dourada. O prazo para entrega dos documentos 
começa nesta terça-feira, 7/2, e segue até o dia 3 de março deste ano. 

Podem se inscrever atletas com idade entre 8 e 35 anos de idade. 

Os valores das bolsas variam de R$ 250 a R$ 750. 

Mais informações: (62) 3201 9245 

http://www.seduce.go.gov.br/proatleta


 

No dia 02/02 a profa. Sonja e a Di-
retora de Núcleo Pedagógico, reuni-
ram com as Tutoras Educacionais 
para tratar de vários assuntos como: 
escolas focais, desempenho, cumpri-
mento de horários, etc . 

REUNIÕES 

A professora Sonja recebeu no gabi-
nete, no dia 02/02, o Sr. Francisco Jr, pre-
feito de Teresópolis de Goiás, acompanha-
do da sua assessora, para fechar novas 
parcerias para o município. 

LEITURA NO RECREIO 

Leitura faz parte da rotina das escolas 
nos        intervalos.  

Parabéns a equipe gestora do Colégio Es-
tadual Lions Melchior de Araújo, pelo incen-
tivo a leitura dos alunos no horário do re-
creio. 

 

Parabéns aos alunos e equipe 
gestora do CEPI Dr.Genserico 
Gonzaga Jayme, pela ‘’Plantação 
de milho e mandioca’’ na escola. 

PLANTAR E COLHER 

PARCERIAS  

PARCERIAS  

A professora Sonja recebeu no 
gabinete, no dia 02/02, o Secretário 
de Educação de Corumbá de Goiás, 
Sr. Clayton José, acompanhado do 
Sr. Francisco Igor. 

 

 

 



 

2ª FEIRA DO ESTUDANTE DATAS COMEMORATIVAS 

O Programa Bolsa Universitária (OVG), têm a 
honra de convidar para participar da 2ª Feira do 
Estudante—Expo CIEE Goiás/OVG. 

É destinada a estudantes beneficiados pelo Pro-
grama da Bolsa OVG e estudantes do Ensino 
Médio, Técnico e Superior. 

Dia: 15 e 16/02 

Horário: 10h00 às 19h  

Local: Centro de Convenções em Goiânia 

Informações: 62-3201-3244 

www.ciee.org.br/expociee 

 

Subsecretaria Regional de Educação, Cultura e Esporte de Anápolis  

SOLICITAÇÃO DE LIVROS DIDÁTICOS  

Senhores Gestores,   

   O Colégio Quadrangular, solicita 
250 doações de Livros didáticos de 
Filosofia e Sociologia, volume único 
para o Ensino Médio. 

Portanto, solicitamos que a Unida-
de Escolar que tiver os livros relaci-
onados, e queira nos ceder, favor 
comunicar ao departamento peda-
gógico para que possamos buscá-
los e, assim, atender à escola em 
falta. Contamos com sua colabora-
ção!  

   Comunicamos que as frequências 
dos bolsistas da OVG, deverão ser 
encaminhadas pelo órgão parceiro 
onde foi realizada a contrapartida, pa-
ra o  e-mail : 

parceiros.interior@ovg.org.br 

COMUNICADO AOS BOLSISTAS DA OVG 

https://www.facebook.com/SubsecretariaEducacaoAnapolis/

