
  Gestores, professores e servi-

dores, parafraseando Mário 

Quintana, poderemos afirmar 

com propriedade, que nesta 

caminhada ´´Não construire-

mos paredes... Pois, só temos 

horizontes’’ e vislumbramos 

alcançar êxito e atingir me-

tas... O bonito desta parceria e 

do entrelaçar das eficazes 

ações que nos propomos reali-

zar é termos a convicção de 

podermos juntos, costurar so-

nhos, bordar histórias, edificar 

vidas e desatarmos os nós que 

porventura surjam à cada dia 

deste novo ano que se inicia!!! 

  Nesta promissora e feliz ca-

minhada/2017 o que pode sur-

gir como obstáculos será a co-

ragem nos dando as BOAS –

VINDAS, nos acompanhando à 

cada novo desafio... Nos impul-

sionando ao sucesso e nos ensi-

nando que toda vitória requer 

ousadia!!! 

  Que Deus esteja sempre a 

nossa frente conduzindo-nos à 

cada passo.. Porque Nele sere-

mos mais que vencedores!!! 

 

 

 

 

 

Profª Sonja Maria Lacerda, 

Subsecretária Regional de Edu-

cação, Cultura e Esporte  de 

Anápolis 

2017... Vamos começar com pé direito! 

  Graças rendemos a Deus 

por nos ter concedido vida 

e fé para continuarmos a 

seguir nos trilhos do fazer 

educação e, assim, prosse-

guirmos no exercício pro-

fícuo de levar o conheci-

mento às crianças, jovens 

e adultos que compõem o 

amplo quadro de alunos 

desta Regional. 

  Queremos em especial 

estender nossos cumpri-

mentos oferecendo as bo-

as vindas a todas as 

Unidade Escolares da 

Regional de Silvânia 

que, a partir deste ano 

passar a compor o qua-

dro de Municípios Ju-

risdicionados a esta 

Subsecretaria. 

  Temos a plena ciên-

cia de que quanto mais 

pessoas se juntam no 

mesmo objetivo, maior 

a possibilidade de 

atingi-los a contento. 

Assim, desejamos 

ávidos de esperança, 

que juntos fortalece-

remos os vínculos 

que fazem de nós 

seres especiais e pro-

fissionais de suces-

so!!! 

  A todos nossos vo-

tos de feliz retorno e 

grandes realizações  

no início deste ano 

letivo. 

Boas vindas  

Novos Municípios 

12 Novas Escolas 

Novas unidades 

PRONATEC 

Planejamento 

Agradecimentos 
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Novos municípios nesta Regional 

AGRADECIMENTOS: 

Aos parceiros de lon-

ga data pertencentes 

ao município de Co-

calzinho de Goiás, 

fica nosso respeito, 

agradecimento e con-

sideração pela convi-

vência harmoniosa e 

produtiva. 

Obrigada amigos.  



GAMELEIRA DE GOIÁS: 

 1- Colégio Estadual Salvador Gomes Da Silva  
 

LEOPOLDO DE BULHÕES  

2 - Colégio Estadual Salim Afiune  

3 -  Colégio Estadual Geralda Luzia Vecce  
 

SILVÂNIA:  

4- Colégio Estadual Dom Emanuel  

5- Colégio Estadual Moises Santana  

6- Colégio Estadual Professor Jose Paschoal da 
Silva  

 7- Colégio Estadual Ginásio Anchieta    

 8- Colégio Estadual Instituto Auxiliadora  
 

VIANÓPOLIS:  

 9 - Colégio Estadual Armindo Gomes 

10- Colégio Estadual Jandira Bretas Quinan 

11-  Colégio Estadual Americano do Brasil 

12- Colégio Estadual Zenaide Campos Roriz 

Mais 12 Unidades Escolares para nossa Regional 
 

‘’ Novo ano, novas oportunidades, 

novas conquistas e muitos motivos 

para sorrir ‘’. 

A Subsecretaria Regional de Educação Cultura e Esporte através da SEDUCE, envolvi-

da também com a formação profissionalizante, está ofertando cursos profissionalizantes 

aos jovens anapolinos, através do Pronatec Jovem Aprendiz que é um programa com 

foco em pessoas jovens,  oportunizando e ajudando esse grupo pessoas com idade pro-

dutiva e que estão iniciando a sua carreira. Já estão sendo atendidos cerca de 300 alu-

nos.  

 Os cursos ofertados: 

 Operador de Computador; 

 Assistente Administrativo. 
  

Nas unidades educacionais: 
  

 Colégio Estadual Arlindo Costa; 

 Colégio Estadual Profº Heli Alves;   

 Colégio Estadual José Ludovico de Almeida. 

Rogéria Vitalina Theodoro Silva 
Técnica Pedagógica 

PRONATEC  - Jovem Aprendiz 



   Gostaríamos de informar que a partir de janeiro de 2017, a professora Eunice de Fa-

ria assume a Supervisão Técnica da Merenda Escolar desta regional.  

Desejamos muito sucesso nesta nova jornada! 
 

  Queremos agradecer a professora Eni José de Araújo Resende, que está de licença 

prêmio e logo após entra com processo de aposentadoria, o nosso muito obrigado, sa-

bemos dos seus esforços no desempenho de suas funções e deverá gozar de mereci-

do descanso, sendo uma aposentada modelo, que na ativa, exerceu suas funções com 

desenvoltura e capacidade. E queremos desejar que seja muito feliz, que tenha muita 

saúde para continuar conquistando outras vitórias junto dos seus familiares.. 

Sejam muito bem vindos à nossa equipe. 

   É sempre bom ganharmos mais  reforços em nossa equipe, a partir de hoje temos 

novos colaboradores vestindo a nossa camisa. Muitas horas do nosso dia e da nos-

sa vida, passamos no trabalho, por isso tentamos sempre fazer com que o nosso 

tempo disponibilizado no exercício de nossa função, além de produtivo, seja muito 

agradável, criando sempre um ambiente saudável e amistoso. 

   Esperamos que cada um e vocês se sintam bem entre nós, que faça parte das 

nossas vivências, encontrando oportunidades e condições de aprender e crescer a 

cada dia, em cada nova experiência.  

Roseli Narciza Santiago Nascimento 

Diretora do Núcleo de Orientação Pedagógica e equipe. 

Mudanças na equipe da Merenda Escolar 

Aos novos colegas 



Parceria 

A Profa. Sonja Maria Lacerda,  
no dia 16/01, no período matuti-
no recebeu a visita do Secretá-
rio Municipal de Educação de 

Anápolis, Sr. Alex Martins, con-
solidando parceira para 2017.  

 Início das aulas no dia 23/01 
em todas unidade Escolares. 

 

 

 

 17 a 20/01—Planejamento nas 
Unidades Educacionais. 

 

 

 

Calendário Escolar  

Janeiro / 2017 

  Todas as segundas-feiras as 8h, 
a equipe da Subsecretaria Regio-
nal de Educação, Cultura e Espor-
te de Anápolis, realiza a devocio-
nal da semana, momento maravi-
lhoso para agradecer a Deus com 
os colegas de trabalho.  

Devocional 

    Senhores gestores, servimo-
nos do presente para solicitar 
que informem ao seus servido-
res que os processos que fo-
rem enviados a esta Subsecre-
taria para qualquer providência, 
por parte dos mesmos, DEVE-
RÃO retornar via malote. Tendo 
em vista que essa é uma or-
dem da SEDUCE. Não pode-
rão ser levados pelo próprio 
servidor.  
 

Loanir das Dores 
Departamento Jurídico 

Processos  



Equipe Gestora 

  Neste tempo de mudanças e novi-

dades, próprio do inicio de ano leti-

vo, queremos saudar nossos ama-

dos gestores que galgaram novos 

caminhos... Novas possiblidades de 

trabalho em outros espaços. Fica 

aqui nosso agradecimento pelo tra-

balho realizado e pela feliz parceria 

que certamente produziu bons fru-

tos!!! Estejam certos que cada um 

de vocês deixará sua história nas 

páginas da Educação:  

 Luiz Antônio Trindade; 

 Cléia Aparecida Rezende; 

 Divina Rosilda de O. Caixeta; 

 Laurícia Neias C. Morais; 

 Marli Rodrigues; 

 Cristina Alves da Costa. 

   Aos que chegam... As nossas bo-

as vindas e a certeza da continuida-

de!!! 

Deuseni; 

Karine; 

Tatiane. 

Matrícula  

Senhor Gestor, 

  O período de confirmação e efetiva-

ção da matrícula inicia-se hoje 

(16/01/2016) e vai até dia 25/01/2017.  

Os alunos que não confirmarem as 

matrículas na data prevista terão as 

vagas canceladas.  

Fiquem atentos ao prazo! 

    As listas estão disponíveis no SIGE  

Lápis Aluno>Matrícula>Efetivação: Alu-

no novo e Aluno TIP. 

Todo aluno informado na lista deve ser 

matriculado. 

OBS.: Se o aluno não foi alocado na 1ª 

opção é porque não tinha vaga na es-

cola solicitada. Orientar ao pai ou res-

ponsável que o aluno deverá ser matri-

culado na escola onde foi alocado e 

após o dia 25/01 verificar a possibilida-

de de transferência para a escola pre-

tendida. 

Qualquer dúvida, entre em contanto 

com o departamento de Matrícula In-

formatizada. 

Damares Ribeiro 
Coordenadora do SIGE / CENSO/  
MATRÍCULA INFORMATIZADA 

 



Quem é quem na Subsecretaria: Planejamento com as tutoras 

Visitas nos novos municípios 

   A Profa. Sonja Maria Lacerda, junta-
mente com sua equipe diretiva da 
Subsecretaria de Educação, Cultura e 
Esporte de Anápolis, realizou visitas 
técnicas  no município de Silvânia nos 
dias 06 e 11 de janeiro.  

Profº Luciano, primeira dama do município Valéria, Se-
cretária de Educação  Rosane, e professores parceiros 

Profa. Sonja Maria Lacerda com a equipe de Silvânia. 

  No dia 16 de janeiro, na Escola de 
Formação - NTE, a Diretora de Núcleo 
Pedagógico, Roseli Nascimento, este-
ve reunida com as Tutoras Pedagógi-
cas planejando as ações para 2017. 


