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  GOIÁS             ENEM 

REFLEXÃO  

BOAS PRÁTICAS 

AGENDAS DA SUBSECRETARIA 

FIQUE POR DENTRO 

NESTA EDIÇÃO: 

 

    Boletim Informativo Nº 10 - Gabinete     28/03/2017                                      

Subsecretaria Regional de Educação, Cultura e Esporte de Anápolis 

    A maratona de preparação para o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) de 

2017 para cerca de 4.800 alunos começa na quarta-feira, 29/3. O Programa Goiás 

Enem do Governo de Goiás, desenvolvido pela Secretaria de Educação, Cultura e Es-

porte (SEDUCE), por meio da Superintendência Executiva de Educa-

ção/Superintendência de Ensino Médio, terá a primeira aula na Faculdade UNIFAN, 

em Aparecida de Goiânia, onde 400 alunos foram inscritos para participar da iniciativa. 

   O Goiás Enem consiste em promover aulas preparatórias para o Enem a alunos da 

rede pública estadual e o fornecimento de material didático. Este ano, devem ser be-

neficiados 4.800 alunos. 

  Participam do Goiás Enem alunos da 3ª série do Ensino Médio e da 3ª etapa da Edu-

cação de Jovens e Adultos da rede pública estadual. As aulas seguem até o dia 8 de 

dezembro. 

  Este ano, o curso preparatório será realizado em 22 polos de 17 municípios: Águas 

Lindas, Anápolis, Aparecida de Goiânia, Goianésia, Jaraguá, Jataí, Ceres, Goiânia, 

Trindade, Inhumas, Itumbiara, Novo Gama, Rio Verde, Santa Helena, Quirinópolis e 

São Luís de Montes Belos. 

 

Expansão-Em 2017, a meta do projeto é beneficiar cerca de 4.800 alunos de todas as 

partes do Estado. Além das quatro áreas de conhecimento exigidas no Enem, os estu-

dantes também contarão com aulas preparatórias de Inglês. 

 

                     Dia 31/03, no auditório da Faculdade FIBRA, às 13h30min, 
  Anápolis terá sua primeira aula.  
  Fique alerta para não perder  a  oportunidade.  
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A Secretaria de Educação, Cultura e Es-
porte (SEDUCE) divulga a lista dos alunos 
sorteados para participar do Programa 
Goiás Enem 2017, que deve atender 4.800 
alunos em todo Estado.  
   Para conferir os contemplados, acesse o 
link:  

 http://site.seduce.go.gov.br/educacao/listas
-de-alunos-sorteados-para-o-goias-enem-
2017/ 
 
   Ou anexo II deste boletim. 
 
 

Ainda sobre o Goiás ENEM 2017 

 
Formação de professores  

Para  preparar  a equipe de 65 professores 
e coordenadores  que vão ministrar a mara-
tona, a SEDUCE realizou neste sábado, 
25/03, uma oficina de capacitação. O trei-
namento foi dividido em quatro áreas de 
conhecimento: Linguagem Código e suas 
Tecnologias; Redação, Inglês, Matemática 
e suas Tecnologias; Ciências Humanas e 
Ciências da Natureza. O encontro aconte-
ceu com a presença da secretária Raquel 
Teixeira no Condomínio das Superinten-
dências de Ensino Fundamental e Médio, 
na Vila Nova, em Goiânia. 
   Estiveram presentes  a coordenadora do 
Goiás Enem, Siloah de Brito Soares; o su-
perintendente executivo de Educação, Mar-
cos da Neves; a superintendente de Ensino 
Médio, Regina Efigênia; o superintendente 
de Acompanhamento de Programas Institu-
cionais, Ralph Rangel. Também participa-
ram da programação os subsecretários re-
gionais de Educação, Idelma Oliveira 
(Aparecida de Goiânia); Sonja Lacerda 
(Anápolis); Honorival Fagundes (Goianésia) 
e Sandra de Bessa (Itumbiara).  

 

 

 
 

  

 
Professora Sonja Maria Lacerda, Sub-
secretária Regional de Educação, Cul-
tura e Esporte de Anápolis, acompa-
nhada de assessoras pedagógicas, 
Professoras Nívea e Salma. 
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 Nosso país tem uma grande parcela de jovens que ainda se encontra excluí-
da do sistema educacional, pelo descaso social, com necessidades de trabalhar para 
o sustento de suas famílias, tendo que às vezes ter tempo para procurar emprego, ou 
fazer “bicos”.  
             O incentivo que não existe a esse jovem que se encontra marginalizado pela 
sociedade, por questões sociais, “desigualdades” e até a estrutura familiar, vem con-
tribuir para sua exclusão.  
  
            Boa parte de nossa infância e adolescência se dá na escola.  A  escola com 
função social de democratizar conhecimentos e formar cidadãos conscientes, partici-
pativos e atuantes é um direito de todos. 
 
            Os jovens aqui citados são jovens que estão fora dessa realidade, sem pers-
pectivas, pois trocam o direito de estar na escola para trabalhar, ou por se encontra-
rem excluídos procuram o mundo da marginalização, sem até mesmo terem opção.  
 
  A temática “exclusão” é um problema global que afeta a todos, onde os excluí-
dos sem perspectivas procuram saídas às vezes sem volta e os que consideram in-
cluídos numa sociedade de direitos são afetados pela repercussão que esse proble-
ma social gera.  
  Tendo em vista esta discussão sobre exclusão, consideramos a escola como 
berço do jovem para o exercício da cidadania.  
 
 A contribuição de todos é necessária para erradicar este   problema. Poderes 
públicos e privados, ONG’s, assistentes sociais, educadores, comunidade, sociedade 
em geral devem firmar parcerias.  
 
 Discussões em todas instâncias devem acontecer, para projetarmos responsa-
bilidades e ações. Várias propostas de projeto são lançadas com o propósito   de  so-
mar a tamanho descaso, porém sua viabilidade depende da unificação de uma classe 
atuante a favor do direito de todo jovem na escola.  
 
  Acreditamos  que  através  da  cidadania,  participação,  democratização,  co-
responsabilidade, cooperação, parcerias, teremos um norte para trabalharmos em 
prol de mudanças, “inclusão” de nossos jovens. 

Por Rodiney Marcelo , Colunista Brasil Escola IN 
http://brasilescola.uol.com.br/educacao/a-escola-como-espaco-inclusao-no-cenario-
desigualdades.htm, em 23/03/2017. 

A escola como espaço de inclusão no cenário de desigualdades 

REFLEXÃO 

http://brasilescola.uol.com.br/equipe/rodiney-marcelo.htm
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      No dia 09/03/2017, foi a culminância 

do Projeto da Semana da Paz no Colégio 

Estadual Gomes de Souza Ramos. 

   A professora de Ensino Religioso Jorja, 

do turno matutino, do Colégio Estadual 

Gomes de Souza Ramos, juntamente 

com a coordenação pedagógica, desen-

volveram atividades nas suas aulas sen-

sibilizando e debatendo sobre a impor-

tância da religião na promoção da Paz e 

como ela influencia no comportamento, 

nos hábitos e costumes de um povo. As 

professoras Elenice, de Ensino Religioso 

e Neide, de Língua Portuguesa, desen-

volveram atividades sobre os valores que 

promovem a paz nas famílias brasileiras 

e como as distinções na educação dos 

filhos podem influenciar positiva ou nega-

tivamente para a construção de uma so-

ciedade mais pacífica. Foi realizado um 

geogral com o poema da Paz de Madre 

Tereza de Calcutá e depois alunas se 

vestiram caracterizadas de acordo com a 

cultura e religião representadas por seus 

continentes. 

O Planeta pede socorro 

    Em 22 de março, na Escola Estadual Ze-
naide Campos Roriz ( Vianópolis) os alu-
nos da Eletiva de Arte e Movimento, sob a 
orientação da Prof. Dulcelena, comemora-
ram o Dia da Água.  

    O momento foi abrilhantado com apre-

sentações de músicas, poesias e dramati-

zações com o objetivo de conscientizar os 

alunos sobre a importância da água e sua 

preservação.  

  Visita Técnica dos alunos do Curso Téc-
nico-Logística, do Colégio Estadual Go-
mes de Souza Ramos/Anápolis, nas de-
pendências da TV Anhanguera/Anápolis. 
    Os mesmos estavam acompanhados da 
Profa. Daniela de Faria  e  da Profa. Coor-
denadora, Sizeny Narciso.  
    Conheceram a logística do jornalismo e 
do comercial e  toda funcionalidade admi-
nistrativa da empresa. 
     Excelente trabalho e com mérito reco-
nhecido pelos funcionários.  
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Trabalho Coletivo - Recheado de atividades nas Unidades 
Escolares 

Colégio Estadual Antensina 

          Colégio Estadual Prof. José Abdalla 

Colégio Estadual Leiny Lopes de 
Colégio Estadual Rui Barbosa 

Colégio Estadual Lions Melchior 

Colégio Estadual Prof. Paschoal da Silva 

Colégio Estadual Salvador Gomes 

Colégio.Estadual Geralda Luzia Vecce, re-
cebeu a Psicóloga Eliane-EMAE/Anápolis e 
o Projeto de Gestão Pessoal. 
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Foi realizado no 
Colégio Estadual 
Jarbas Jayme, em 
21 de março, pela 
professora Daya-
ne Carneiro Fer-
reira, o projeto 
“JR notícias”. Os 
alunos do 7º ano 
do Ensino Funda-
mental, do turno 
vespertino, produ-
ziram e gravaram, 
em sala de aula, 
um telejornal com 

notícias reais do estado, contendo: os destaques do dia, previsão do tempo, reporta-
gem e entretenimento com fofocas de famosos. 

         O objetivo principal deste projeto é desenvolver nos alunos o gosto pela leitura 
e escrita, criatividade e desenvoltura ao produzir, apresentando trabalhos e compreen-
dendo as características do gênero.  

 

Também.... Foi realizado no Colégio Estadual Jarbas Jayme, no dia 16 de março, pe-
la professora Dayane Carneiro Ferreira, o projeto “Receitas Culinárias”. 

          Os objetivos deste projeto foram:  desenvolver nos alunos o gosto pela leitura 
e escrita; entender  a finalidade do texto; saber a importância dos numerais presen-
tes nas receitas e reconhecer os verbos no modo imperativo. 

        Nesta oportunidade, os alunos do 6º ano do Ensino Fundamental, apresentaram 
para a classe diferentes receitas culinárias e  os pratos prontos para  serem aprecia-
dos em   sala de aula.  

∞∞ ∞∞ ∞∞ ∞∞ ∞∞ ∞∞ ∞∞ ∞∞ ∞∞ ∞∞ ∞∞ ∞∞ ∞∞ ∞∞ ∞∞ ∞∞ ∞∞ ∞∞ ∞∞ ∞∞ ∞∞ 
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As Professoras Nivea Simone e Maysa Bo-
tosso, representando a Subsecretária Regio-
nal de Educação, Cultura e Esporte, Profa. 
Sonja Lacerda, divulgaram as fases munici-
pal e estadual dos Jogos Estudantis 2017, ao 
Secretário Municipal de Educação da cidade 
de Corumbá de Goiás, Prof. Cleyton José da 
Silva  e,  ao Senhor  Luiz Trindade, Secretá-
rio Municipal de Esportes da cidade de Pire-
nópolis de Goiás. 

O Secretário Municipal de Esporte de Abadi-
ânia, Senhor Luiz Carlos Júnior e o Secretá-
rio Municipal de Esporte de Alexânia, Senhor 
Cosmelito Silva, também  receberam com 
alegria o convite para participarem dos Jogos 
Estudantis 2017. 

AGENDAS DA SUBSECRETARIA 

 

A Equipe Multiprofissional de Apoio Educacional-EMAE/SRECE Anápolis, fecha 
parceria com coordenação do Centro de Reabilitação e Assistência Social—CRAS 
em Vianópolis-Go, para atendimento aos alunos (que necessitarem) do Colégio Es-
tadual Zenaide Campos Roriz, naquele município. 
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     Dia 28/03/2017, às 8h00 horas, na 
Faculdade Católica de Anápolis, iniciou 
o  Curso: Saberes e Práticas da Edu-
cação Fiscal, com  presença  de diver-
sas autoridades: Fabiana Feijó de Oli-
veira Baptistucci, Gerente do Programa 
Nacional de Educação Fiscal; Tenente-
Coronel Anésio Barbosa da Cruz Júnior, 
Comandante de Ensino da Polícia Mili-
tar de Goiás: Sr. José Humberto, coor-
denador do Curso de Educação Fiscal, 
representante do Secretário de Estado 
da Fazenda; Profa Sonja Maria Lacerda, 
representando a Secretária de Estado 
de Educação, Cultura e Esporte, Profa. 
Raquel Teixeira.  
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T ÍTU LO DO BOLET IM  IN FORM AT IV O 

Professora Sonja Maria Lacerda, em reunião com os diretores das unidades escolares 
da regional de Anápolis,  aos 23/03/2017, no NTE/Anápolis, tendo na  pauta  assuntos 
pedagógicos e administrativos (sendo assessorada pelas diretoras de Núcleo Pedagógi-
co e Administrativo). 

Anápolis sediará em agosto/2017 a Eta-
pa Estadual dos Jogos Estudantis do Es-
tado de Goiás. 

 O evento ficou firmado entre a SRE-
CE/Anápolis, representada pelas Profas 
Rogéria e Nívea, com o Superintendente 
do Desporto de Goiás, professor Maurí-
cio Roriz. 
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02 de Abril Dia Mundial da Conscientização do 
     AUTISMO 

“ Todo autista tem potencialidades, para transcender den-

tro de sua  especificidade, por isso , ensine um autista de 

várias maneiras, pois assim, ele conseguirá aprender”. 

Professor:  Quer otimizar suas aulas ? ? 

 

Baixe a grade de programação semanal da TV Escola. São vídeos, hotsites, jogos, 

publicações e vários materiais que farão de suas aulas o sucesso almejado por você 

e desejado pelos seus alunos. 
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Quem aí já está ansioso?   Mais informações aqui: https://goo.gl/tOVTsD #Se-
duceCultura #Bananada2017  

COMUNICADO IMPORTANTE 
 
    Não  esqueça que todas as notícias para serem publicadas no Boletim Informativo, 
Facebook, Yammer e Wordpress deverão ser encaminhadas para o e -mail:  
                                 publicar.acoes@hotmail.com  
   Todas as notícias devem ser resumidas com as principais informações e apenas as 

Subsecretaria Regional de Educação, Cultura  

e Esporte de Anápolis  

https://goo.gl/tOVTsD
https://www.facebook.com/hashtag/seducecultura?source=feed_text&story_id=1082433051862256
https://www.facebook.com/hashtag/seducecultura?source=feed_text&story_id=1082433051862256
https://www.facebook.com/hashtag/bananada2017?source=feed_text&story_id=1082433051862256
https://www.facebook.com/SubsecretariaEducacaoAnapolis/
https://www.facebook.com/SubsecretariaEducacaoAnapolis/

