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Subsecretaria Regional de Educação, Cultura e Esporte de Anápolis 

TRABALHO COLETIVO— 17 e 18/02 

Senhores Gestores, 
 
           Entusiasmo é acreditar em nossa capacidade de fazer as coisas acontecerem, de 
darem certo, de transformar as atitudes e pessoas, de promover conhecimento e fazer bro-
tar a árvore do “saber” nos corações humanos. 
         É uma grande felicidade cumprimentar e agradecer pessoas que se esforçam de ver-
dade e, portanto, receberão a merecida recompensa. Vocês concluíram com êxito o traba-
lho coletivo, vencendo mais uma etapa deste início de caminhada e, certamente, pelo 
entusiasmo e a dedicação trazem nos corações todos os anseios e expectativas que os tor-
nam seres especiais.  
        São muitos os motivos para estarmos orgulhosos dos percursos exemplares que tri-
lhais e das convicções e ideais que defendeis por serem profissionais comprometidos com 
os objetivos de um trabalho digno e irremediavelmente importante. 
         Desejo que os próximos passos que dermos conduzam-nos dia a dia ao caminho do 
sucesso e que consigamos realizar com plenitude o maior sentimento de dever cumprido!!! 

Sonja Maria Lacerda. 



 

REUNIÃO DE PAIS 

 Reunião do grupo gestor e tutora com os Agentes Jovens do Colégio Estadual Rui 
Barbosa na Elaboração do Projeto " Carnaval Cultural" para organização da pauta do 
evento onde teremos apresentação de teatro, jogos, dança e gincanas pedagógicas.  

 

Colégio Estadual  José Ludovico de Almeida  

ACOLHIMENTO DOS ALUNOS DOS CPIS E REUNIÃO DE PAIS  

   No dia 13 de fevereiro, a Profa. Sonja Maria Lacerda, participou da abertura do ano 
letivo  e da Reunião de pais no Centro Educacional de Período Integral Doutor Genseri-
co Gonzaga Jaime. A unidade do CPI oferecem nove horas e meia de aulas e ativida-
des diárias aos estudantes.  
   A transição da carga horária mínima anual de 800 para 1.400 horas está na Medida 
Provisória de Reforma do Ensino Médio, anunciado no segundo semestre do ano pas-
sado pelo Governo Federal. Para isso, o Estado receberá uma ajuda de custo do MEC 
por quatro anos. 



 

  Colocar a mão na terra, manusear se-
mentes e mudas de hortaliças, aprender 
sobre o processo de germinação e de-
senvolver valores relacionados às ques-
tões ambientais se tornaram rotina para 
os alunos do CPIs Dr.Genserico Gonza-
ga Jaime. Parabéns pelo compromisso, 
engajamento de toda equipe. 

 
 

 

 

 

 

   Na manhã do dia 14 de fevereiro, este-
ve no Ginásio Anchieta – o delegado de 
polícia, Dr. Leonardo Barbosa Sanches, 
conversando com todos os alunos sobre  
drogas! Um mal presente em toda a nos-
sa sociedade, mas que atinge de forma 
direta os jovens.  

Professor de Geometria  do Colégio 
Estadual Genoveva Rezende Carneiro, 
realiza aulas diferenciadas ‘’Geometria 
Plana E Espacial’’, com material didático 
manipulável (material concreto) no estu-
do da Geometria, além de tornar as aulas 
de matemática mais interessantes e 
agradáveis, busca-se também a melhor 
apreensão do conteúdo por parte dos 
alunos, a fim de melhorar a relação de 
ensino e aprendizagem da geometria e 
exercitar as capacidades lógicas através 
de visualização.  

Tal metodologia visa a otimização de 
recursos didáticos para o ensino da ma-
temática, buscando nas aulas práticas 
com materiais manipuláveis uma partici-
pação mais efetiva da parte dos alunos. 
 

 

 Parabéns aos alunos do Colégio Estadual 
José Paschoal da Silva, que participaram 
de um momento de reflexão sobre cidada-
nia, civismo e respeito mútuo. Esse mo-
mento teve como objetivo informar, parti-
lhar e vivenciar o civismo e foi finalizado 
com a execução do Hino Nacional. 
    

   Para motivar os alunos à leitura, a profes-
sora Lilian está  trabalhando com os alunos 
o Projeto Clube da Leitura no Colégio Esta-
dual Prof. Salvador Santos. Bela Iniciativa! 



 

     Realizamos no dia 16 de fevereiro na 

Escola de Formação-NTE-Anápolis, a I 

Formação do Projeto Aprendizagem – 1º 

ao 5º anos, foram abordados assuntos 

pertinentes às diretrizes de monitora-

mento e acompanhamento com a pre-

sença dos coordenadores pedagógicos 

dos municípios parceiros Alexânia, Aba-

diânia, Campo Limpo, Goianápolis, Neró-

polis, Ouro Verde de Goiás, Petrolina e 

Silvânia. Na ocasião esteve presente a 

Subsecretária Profª. Sonja Maria Lacer-

da. 

Responsáveis: Rogéria e João Magela  

   Equipe da SEDUCE e Subsecretários de 
Educação, Cultura e Esporte prestigiou no 
dia 20 de fevereiro, a Profa. Raquel Teixei-
ra, eleita política mais influente do Estado 
de Goiás na área da Educação. 

    Entre os dias 16 e 17 de fevereiro, fo-
ram entregues para todas as Unidade 
Educacionais Jurisdicionadas da Subse-
cretaria Regional de Educação, Cultura e 
Esporte de Anápolis, os Cadernos 
’’Aprender+’’, material pedagógico com-
plementar, que visa potencializar o pro-
cesso ensino-aprendizagem e contribuir 
com a melhoria da proficiência em Língua 
Portuguesa e Matemática dos estudantes 
do 5º, 9º anos do Ensino Fundamental e 
3ª Série do Ensino Médio. Apresenta-se 
na forma de um caderno de atividades 
elaboradas a partir dos conhecimentos, 
das expectativas do Currículo Referência 
da Rede Estadual de Educação de Goiás 
e Matriz de Referência do SAEB.  

CADERNO APRENDER MAIS 

PROJETO APRENDIZAGEM 1º AO 5º HOMENAGEM 

Recebemos no Colégio Estadual Gomes 

de Souza Ramos, a visita do Coordenador 

de Supervisão das Unidades Escolares e 

Coordenador de Planejamento e Gestão 

do Pronatec  da Secretaria Estadual de 

Educação, Cultura e Esporte, Prof. Peters 

Paz, que esteve  juntamente com a  Profª 

Sonja, em reunião com a equipe gestora 

do colégio e com os alunos do curso Téc-

nico em Logística-Pronatec, com objetivo 

de alinhar as diretrizes referentes ao de-

senvolvimento. 

PRONATEC 



 

CONVOCAÇÃO 

  Prezados Gestores(as),  
 

A Superintendência de Inteligência Pe-
dagógica, dando continuidade às ações 
do Projeto Aprender+, realizará no dia 22 
de fevereiro, quarta-feira, a Formação 
sobre o Projeto Aprender+, para profes-
sores de Língua Portuguesa e Matemáti-
ca do 5º e 9º Anos do Ensino Funda-
mental e 3ª Série do Ensino Médio. 
 
Para a realização do Encontro, estamos 
através deste,  convocando um Profes-
sor de Língua Portuguesa e de um de 
Matemática de cada Unidade Escolar 
desta Subsecretaria, para participa-
rem da Formação, com a seguinte distri-
buição: 
 
Período matutino (das 9 horas às 12 
horas) : Unidades Escolares de Anápo-
lis; 
 
Período vespertino (das 14 horas às 
17 horas) : Unidades Escolares dos mu-
nicípios jurisdicionados à SRECE de 
Anápolis: 
 
 (Abadiânia, Alexânia, Campo Limpo, 
Corumbá, Gameleira, Goianápolis, Leo-
poldo de Bulhões, Nerópolis, Ouro Ver-
de, Petrolina, Pirenópolis, Silvânia, Te-
rezópolis e Vianópolis). 
 
    
 Local: Faculdade Católica de Anápolis 
  
Situada a Rua 5 nº 580, Cidade Jardim, 
Anápolis/GO. 
 
 
 
 
Contamos com o apoio de todos para a 

realização da Formação.  
 
 
 
 
 
Roseli Narciza Santiago Nascimento 

Diretora do Núcleo de Orientação  

Prezados Gestores(as),  
 
Relembramos que o  Projeto "Bandeira da 
Paz" teve início em 20/02/2017, conforme 
comunicado anteriormente. Contamos com o 
apoio e empenho de todos para que o objeti-
vo desse Projeto seja totalmente  alcançado.  
Que a promoção da paz seja sempre nosso 
compromisso e vivenciar a paz seja a nossa 
recompensa.  
 
Atenciosamente,  
  

Salma-Departamento Pedagógico 
SRECE- ANÁPOLIS-GO 

BANDEIRA DA PAZ 

Prezados Gestores(as),  
   

 Com satisfação anunciamos a abertu-
ra das inscrições para a  13ª Olimpíada Bra-
sileira de Matemática das Escolas Públi-
cas – OBMEP 2017.  

     

A nova página já está disponível:   
       www.obmep.org.br 
 

As inscrições estarão abertas até o 
dia 31 de março, no site da Obmep. 
                     
       Contamos novamente com vocês para 

incentivar os alunos a participar de mais uma 
edição da OBMEP (alunos do 6º ao 9º ano 
do Ensino Fundamental e alunos do Ensino 
Médio). 

 

Estamos à disposição para ajudar no 
que for necessário. 

 
  

 
 
 
 
 

Edjane Almeida Oliveira 
Técnica Pedagógica de Ensino Médio e EJA 

OLIMPÍADA BRASILEIRA DE MATEMÁTICA  

http://www.obmep.org.br/


 

   Sugestões de Filmes Na Área Da Edu-
cação Especial: 
 
 
 
 
 
 
 
 Deficiência Física; 
 Deficiência Auditiva; 
 Deficiência Intelectual/Cognitiva; 
 Deficiência Visual; 
 Deficiência Múltipla; 
 Autismo. 
 

Maiores informações: 
 
 

Subsecretaria Regional de Educação, Cultura e 
Esporte de Anápolis  

Está aberto o Processo Seletivo 
Simplificado para a Secretaria de Esta-
do da Educação, Cultura e Esporte 
(SEDUCE). O processo vai oferecer 
5.910 vagas para a contratação tempo-
rária de pessoal para atuar na área de 
apoio administrativo distribuído nas 
funções de auxiliar de secretaria, moto-
rista, merendeira, higienizador, auxiliar 
de serviços gerais e vigia. 

A carga horária será de 40 
(quarenta) horas semanais e a remu-
neração é de R$ 937,00. 
 
A taxa de inscrição é de R$ 10,00 (dez 
reais).  
 

 

Inscrições até o dia 23/02/2017. 
 

 

A seleção dos candidatos será realiza-
da através de análise curricular.  
 

 

Para obter mais informações, acesse: 
 

http://www.portaldoservidor.go.gov.br/post/ver/218760 

   Para auxiliar pais e educadores com tex-
tos sobre o autismo: 

Atividades para professores selecionou 
100 livros e teses grátis sobre o Autismo 
para que possam baixar, estudar, saber 
mais sobre o assunto. Todo o material es-
tá disponível de forma gratuita na internet. 
 
100 LIVROS E TESES GRÁTIS SOBRE O 
AUTMO.  

http://atividadesparaprofessores.com.br 

https://www.facebook.com/SubsecretariaEducacaoAnapolis/
https://www.facebook.com/SubsecretariaEducacaoAnapolis/
http://atividadesparaprofessores.com.br/100-livros-e-teses-gratis-sobre-o-autismo/

