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    Boletim Informativo Nº 11 - Gabinete     04/04/2017                                      

Subsecretaria Regional de Educação, Cultura e Esporte de Anápolis 

EXPOR CIENCIA ECEBE ESCOLA DA REGIONAL 

UEs  TEM ACADEMICOS E FACULDADES  
COMO PARCEIROS 

REGIONAL DE ANAPOLIS FOCALIZA  TAMBEM   
OS JOGOS ESTUDANTIS 

PREMIO MUNDIAL DA EDUCAÇÃO TEVE BRASIL  
ENTRE OS DEZ DO MUNDO 

A crise contemporânea, enquanto é geradora de pobreza e desemprego, 
atravessa as nossas existências: espalha insegurança, rouba dignidade, im-
põe sofrimento, leva muitas pessoas a viver sobrevivendo. Mas a crise acar-
reta também um problema de sentido ao ameaçar o horizonte que nos nor-
teia, os fundamentos que nos sustentam e a esperança que nos transcende. 
Ameaça exigindo igualmente outros horizontes, outros alicerces, outras for-
mas de declinar a esperança. Agudiza-se quando essas alternativas tardam 
a aparecer.  

Educação em tempo de crise 

Adalberto Dias de Carvalho  
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Foi realizado no Colégio Estadual José Paschoal da Silva, aulas práticas de biologia, do dia  
20 a 25 de março. Com o objetivo de estimular a aprendizagem em biologia oportunizaram 
a coleta de protozoários, verificação do valor nutritivo de alguns alimentos e composição 
química em diferentes experimentos.  

 

 

SESI Jaiara 

Aula de História com maquetes estudando o  FEUDALISMO!!!  
Parabéns pela ideia!!! 
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O evento reuniu diversas experiências práticas e educativas, 

que proporcionou o aprender com teorias e interagir com os 

experimentos que são importantes para a evolução humana. 

Entre várias, as que destacaram, para estes jovens, foram: o 

Gerador de Van Graaf e a Associação de Espelhos. 

O Colégio Santa Catarina, acreditando que o contato mais pró-
ximo com a prática, há uma contribuição significativa no apren-
dizado, tendo em vista a maior aproximação entre os alunos e 
o conteúdo, no dia 27 de março, oportunizou os alunos das 3ª 
séries do Ensino Médio, a visitarem a exposição 

“ExperCiência”, Feira Itinerante de Ciências. A coordena-
dora Suelâniny e os professores Paulo, 
Dielly, Mariana e Taynara, idealizadores 
do projeto, acompanharam os alunos. 

Várias turmas de Ensino Médio  

da SRECE/Anápolis  

 Contemplaram a  Feira Itinerante de Ciên-
cias em Goiânia. 

No dia 24 de março, os alunos do Colégio Es-
tadual Padre Trindade, vivenciaram  inúmeras 
experiências desenvolvidas ao longo da Histó-
ria e Projetos Científicos da atualidade.  Isto 
ocorreu em uma aula de campo, idealizada e 
desenvolvida pelo professor Renato Fonseca, 
contou com apoio do grupo gestor,  na Exper-
Ciência .  

______________________________________________________________________________________________
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Projeto: Mundo do Trabalho e Direitos Humanos 

No dia 31/03, no Colégio Estadual Carlos de Pina, aconteceu  uma 
ação do PROEMI - Projeto: MUNDO DO TRABALHO E DIREITOS 
HUMANOS, sob a organização da Coordenação Pedagógica, com 
participação dos alunos do 9°ano do Ensino Fundamental e todos  os 
alunos do Ensino Médio.  

Os palestrantes convidados foram os Acadêmicos do curso de Direito e Administração 
da Faculdade FIBRA.  

O objetivo do projeto é compreender as transformações da contemporaneidade a partir 
da perspectiva dos Direitos Humanos e sua relação com o mundo do trabalho. Os te-
mas trabalhados e debatidos foram: Projeto de Vida; As novas tecnologias e o mundo 
de trabalho; Direitos Humanos; Violência de gênero; O trabalho como um direito huma-
no; Adolescência, ECA e a responsabilidade.  

Parabenizamos toda equipe escolar envolvida, os palestrantes da Faculdade Fibra, a 
participação efetiva dos alunos e em especial à professora Gisélia do Carmo pelo em-
penho e  idealização deste excelente projeto. 

A Escola SESI Jaiara desenvolveu entre os dias 
20/03 a 31/03, o Projeto Bandeira da Paz. Essa 
ação vem de encontro com o projeto institucional da 
Unidade Escolar " Valores e Ética " com a finalidade 
de contribuir para a construção de uma cultura de 
paz nos alunos através de pequenos gestos e atitu-
des que promovam um ambiente harmonioso com o 
próximo.  As atividades trabalhadas oportunizaram 
aos educandos, ações para melhoria das relações 
interpessoais,  resgate de valores éticos e cidada-
nia. 
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_____________________________________________________________________________________________

A Comissão Interna de Prevenção de Acidentes  - CIPA -da Unidade SESI Jaiara em 
parceria com a CMTT /Anápolis desenvolveram ações de prevenção,  redução de aci-
dentes e conscientização para proteção à vida sobre o cumprimento das normas de 
trânsito com os pais e alunos  incentivando a conscientização ou possível mudança de 
hábitos que promova a vida, a cidadania. Essa ação ocorreu em dois momentos: 

 30 e 31 de março - Conscientização dos pais sobre as leis de trânsito e normas de 
segurança dos filhos no transporte casa-escola.  

 03 de abril- Palestra com os alunos do 1º ao 9º anos orientando sobre as regras de 
trânsito,  uso de cinto de segurança,  faixa de pedestre.  

 Concurso de desenho com os alunos do primeiro ao terceiro ano, desenhos que 
serão utilizados no calendário anual de 2018.  
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Projeto de leitura: Leitura em ação 

O  Colégio Estadual Padre Fernando Gomes de Melo, em 21 de Março, Dia Mundial 
da Poesia, através da Professora Sarah F. Alves de Oliveira, desenvolveu o projeto 
“Leitura em Ação” onde os alunos do Ensino Médio,  turno matutino, recitaram poesias 
de suas autorias e de autores anapolinos. Neste evento houve  encenação poética  
pelo Professor Reinildo e apresentação teatral do livro SOS Terra-Arte e musical reali-
zadas  pelos alunos.  

Estiveram presentes alguns autores: Roberto Brenner, Simone Athayde, Erick Borges, 
Davyd Pereira e Flávio Amorim, que abrilhantam a ULA “União Literária Anapolina” e 
sortearam  obras literárias aos presentes.  

Os alunos recitaram poesias, cantaram músicas, apresentaram teatro relacionado ao 
livro SOS - Terra-Arte.  

O plantio de uma muda de acerola, no pátio do colégio, eternizou o momento. 

Projeto Bandeira da Paz no Colégio Américo Borges de Carvalho  
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Em 31/03/2017, os alunos, equipe gestora e profissionais 

do Colégio Estadual 31 de Março, comemoraram o ani-

versário da Unidade Escolar, com muita alegria, bolo feito 

pelos alunos e diversas outras atividades sócioculturais.  

∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞ 
 

O Colégio Estadual Mauro Borges 
Teixeira, desenvolveu uma fabulosa 
atividade. Trata-se do Projeto de 
Leitura. Nele a equipe gestora, com 
apoio e incentivo, juntamente com 
professores de Língua Portuguesa e 
dinamizadora de biblioteca, Profa 
Agda, trabalharam em conjunto e o 
resultado foi encantador!  
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Aulas direcionadas à ADA  
Foram realizadas no Colégio Padre Fernando Gomes de Melo aulões de Língua Portu-
guesa e Matemática, nos dias 03 e 04 de abril, para as terceiras séries do Ensino Mé-
dio, direcionadas para a prova da ADA (Avaliação Dirigida Amostral) com intuito de 
diversificar as aulas, trazendo professores convidados, uma parceria com o cursinho 
pré – vestibular Alfa Educacional, que cedeu a professora Gleiciane Peixoto no turno 
matutino e a professora Cinara Itagiba no turno noturno, ambas de língua portuguesa. 
Estiveram presentes também os professores regentes Gilmar Arantes e Clélia Gonza-
ga de Matemática, usando material alternativo como fonte de motivação. Os momen-
tos foram organizados com muito empenho, novidades, organização e propostas pe-
dagógicas diversificadas. 

____________________________________________________________________________________________

 Colégio Estadual Herta Layser  

 Aula de Ciências no laboratório !!!  

Parabéns professor, pelas aulas diferenciadas ! 
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Sucesso total também foi a 6ª Caminhada da Inclusão, realizada dia 02/04/2017, no Par-
que Ipiranga em Anápolis/Go.  
Presença de toda equipe do Colégio Estadual Zeca Batista - PROJETO RE FAZER, alu-
nos, pais e ex-alunos. Vocês são 10..100..1000..!! 
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Dia 30/03/2017, aconteceu o 2º dia do 
Encontro Presencial do Curso Saberes 
e Práticas da Educação Fiscal.  

E as cidades de 

Silvânia, Vianópo-

lis, Leopoldo de 

Bulhões e Gamelei-

ra de Goiás  rece-

beram o convite 

para participarem 

dos Jogos Estu-

dantis 2017 com 

entusiasmo  e oti-

mismo. 

 

 

 

 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 

A Subsecretária Regional de Educação, 

Cultura e Esporte de Anápolis, Profa Sonja 

Maria Lacerda, participou no 31/03/2017, 

da aula inaugural, do Projeto Goiás ENEM 

2017, em Anápolis. 

Parabéns aos 350 alunos participantes, 

professores, equipe organizadora e parcei-

ros. 

SUCESSO TOTAL! 

    
 
 
 
 
 
 
 
 

 Na tarde de 30/03, as professoras Nivea 
Simone e Maysa Botosso, representando 
a Subsecretária Regional de Educação, 
Cultura e Esporte, Profa. Sonja Lacerda, 
divulgaram os Jogos Estudantis 2017, ao 
Secretário Municipal de Esporte e Lazer 
da cidade de Teresópolis de Goiás, Sr. 
José Barbosa Brito e ao Sr. Gilson Luiz 
Silva, Secretário Municipal de Esporte e 
Lazer da cidade de Goianápolis.  
   Ambos receberam com alegria o convi-
te para participarem dos Jogos Estudan-
tis 2017. 
 
 

SEGUE  NA PROXIMA PÁGINA 



 

 11 

∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞ 

A Subsecretária Regional de Educação, Cultura e Esporte, Profa Sonja Maria lacerda 
e equipes administrativa e pedagógica, reuniu com a Tutoria Educacional da regio-
nal, para informes administrativo e pedagógico, no NTE/Anápolis, aos 04/03/2017. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dia 31/03/2017, em Goiânia, aconteceu o lançamento do Programa Identidade Jovem, 
ou simplesmente ID Jovem,  com presença do Vice governador, José Eliton, Leonardo 
Superintendente da Juventude de Goiás, Subsecretários Marcelo - Goiânia  e Profa  
Sonja Maria Lacerda - Anápolis, vários Prefeitos, vereadores de alguns municípios e 
outras autoridades.  
Além da Subsecretária desta regional, marcaram presença também, profissionais da 
equipe desta subsecretaria, diretores escolares  e alunos do Colégio Estadual Profes-
sor José Abdalla e Colégio Estadual Gomes de Souza Ramos.  
 

                                                                                                                                    SEGUE  NA PROXIMA PÁGINA 
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04/04/2017 

 

Técnicas Escolares  em reunião  com  a coordenadora da equipe, Profa. Lívia Rosa Go-
mes, contou com presença da Subsecretária Regional de Educação, Cultura e Esporte,  
para estudos da Cartilha do Programa Reconhecer . 

_________________________________________________________________ 
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AGENDAS DA SUBSECRETARIA 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 

 

Professora Sonja Maria Lacerda, na manhã de 

31/03/2017, reunião com os tutores educacio-

nais, no NTE/Anápolis. 

 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Em 30/03/17, a Profª Sonja Maria Lacerda, re-

cebeu a visita de Larissa Ferreira, assessora 

da Juventude da Prefeitura de Anápolis. 

 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

 

A Profa. Sonja Maria Lacerda, Subsecretária 

Regional de Educação, Cultura e Esporte de 

Anápolis, e assessoras participaram em 31/ 

03/17, do Culto em Ação de Graças ao aniver-

sário de 70 anos da Associação Educativa 

Evangélica.  

    Presença do presidente da Associação, Dr. 

Ernei de Pina e todos os membros do conse-

lho da Associação, diretores e colaboradores. 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

 

 

A Profa Sonja Maria Lacerda (ao centro), na  

ocasião, reunida com Profa. Marilene, diretora 

do NTE/Anápolis (em pé) e as Técnicas Escola-

res e Profas:  Andreia, Telma, Cristina e Cleone. 



 

 14 

Na  manhã de 04/04/17, a Subsecretária Regional de Educação, Cultura e Esporte de 
Anápolis, Profa. Sonja Maria Lacerda, o Superintendente de Desporto Educacional  do 
Estado de Goiás - Sr. Mauricio Roriz, o Secretário Municipal de Educação de Anápolis - 
Sr. Alex Martins e o Secretário Municipal de Esporte e Lazer de Anápolis - Sr. Victor 
Emanuel Ribeiro e  assessores, estiveram presentes na Prefeitura Municipal de Anápo-
lis, buscando parcerias para os Jogos Estudantis 2017, fase Estadual, que acontecerá 
no mês de agosto na cidade de Anápolis. Previsão de 2500 atletas participando deste 
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Nobel da Educação  

   Entre os dez finalistas do Global Teacher Pri-

ze, estava o capixaba Wemerson Nogueira. O 

professor foi indicado pelo projeto "Filtrando as 

Águas do Rio Doce", em que levou sua turma, 8º 

ano do Ensino Fundamental ao Rio Doce, após o 

rompimento de uma barragem de rejeitos que 

contaminou suas águas. Os alunos estudaram a 

tabela periódica a partir da coleta e análise de 

amostras do rio, além de realizarem entrevistas 

com moradores afetados e produzirem filtros pa-

ra uso da comunidade ribeirinha. Este trabalho 

também valeu ao docente o título de Educador 

do Ano de 2016, no Prêmio Educador Nota 10. 

O Global Teacher Prize 2017  
               é canadense.  
              
  Maggie MacDonnell conquistou o 
prêmio considerado o Nobel da Educa-
ção. 
  Maggie MacDonell se envolveu 
com a proteção de populações indígenas 
do Ártico canadense. Desde então, pas-
sou a lecionar numa escola de Salluit, 
uma vila de 1.450 habitantes, onde criou 
um programa em que utilizou o esporte 
e atividades físicas para diminuir o núme-
ro de meninas que largavam a escola. 

Feira mostra novidades tecnológicas para a educação 
Empresas apresentaram inovações para facilitar o trabalho do professor e aumentar o 
engajamento dos alunos nas aulas. 

Em vez de quadro negro, uma lousa inteligente que reconhece a escrita e grava aulas 
inteiras. No lugar de laboratório com substâncias químicas, um ambiente virtual onde é 
possível fazer experiências sem medo de acidentes. Essas foram algumas das novida-
des da 20ª Feira Educar Educador, que ocorreu em São Paulo na última semana. 
Mais de 200 empresas brasileiras e do exterior mostraram produtos e serviços dedica-
dos ao tema "Educação 3.0: a Escola do Futuro Chegou?". O evento também reuniu 
especialistas para debater as práticas digitais em sala de aula e a preparação dos pro-
fessores para esse novo momento da educação.  
ÉPOCA reuniu  vídeo  as principais inovações tecnológicas que pretendem facilitar a 
vida dos professores e melhorar a qualidade do aprendizado.  
Acesse: http://revistaepoca.globo.com/Sociedade/noticia/2013/05/feira-mostra-
novidades-tecnologicas-para-educacao.html 

  

https://novaescola.org.br/conteudo/532/wemerson-nogueira-educador-nota-10-2016
https://novaescola.org.br/conteudo/532/wemerson-nogueira-educador-nota-10-2016
https://novaescola.org.br/conteudo/3345/projeto-sobre-a-tragedia-de-mariana-vence-o-premio-educador-do-ano
https://novaescola.org.br/conteudo/3345/projeto-sobre-a-tragedia-de-mariana-vence-o-premio-educador-do-ano
http://revistaepoca.globo.com/palavrachave/sao-paulo/
http://revistaepoca.globo.com/palavrachave/educacao/
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Subsecretaria Regional de Educação, 
Cultura e Esporte de Anápolis  

COMUNICADO IMPORTANTE 
 
Comunicamos que todas as notícias para serem publicadas no boletim informativo, 
Facebook, Yammer e Wordpress deverão serem encaminhadas para o e-mail: 

publicar.acoes@hotmail.com 

 

 

O que é o ID Jovem? 
O ID Jovem é um documento emitido pelo governo federal que permite que jovens 
de baixa renda entre 15 e 29 anos tenham acesso a meia entrada em eventos artísti-
cos, culturais e esportivos. Além disso, os inscritos no programa têm direito a fazer 
viagens interestaduais de ônibus, trem ou embarcação gratuitamente ou com valores 
reduzidos. Ainda não sabia da novidade? A gente conta pra você! 

Quem pode participar? 
Para participar do programa é obrigatório estar dentro da faixa etária  ( 15 a 29 anos) 
e   comprovar renda familiar de até dois salários mínimos, além de  estar cadastrado 
no CadÚnico (Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal), que faz 
o controle dos cidadãos de baixa renda no Brasil. Também é imprescindível que 
seus dados estejam atualizados nos últimos 24 meses. 

Como é feito o ID Jovem? 
Aplicativo 
A identificação  pode   ser feita   pelo app Id Jovem que deve ser baixado através do 
Apple Store ou Play Store. Basta fazer o download do aplicativo e inserir seus dados 
conforme  preenchidos no Cadastro Único para Programas Sociais (CadÚnico).   De-
pois, basta gerar o cartão de identificação, que   pode ser   apresentado  pela tela do 
celular junto com documento original com foto. 
Site 
Através do site da Caixa Econômica Federal,  também é possível gerar o cartão. O 
processo é semelhante ao do aplicativo.    O jovem preenche os dados conforme o 
CadÚnico e após a validação e confirmação dos dados pelo Governo Federal o car-
tão é gerado e pode ser impresso em papel comum, a única exigência é que os da-
dos pessoais e o QR Code estejam legíveis.  

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

