
 

 1 

                         Boletim Informativo Nº 18 - GABINETE                    24/05/2017  
Subsecretaria Regional de Educação, Cultura e Esporte de Anápolis 

Novos benefícios para a Educação estarão na folha de junho 

 

 

 

 

O comunicado da secretária visa acabar com a dúvida e insegurança dos servidores 

A secretária de Educação, Cultura e Esporte (SEDUCE), Raquel Teixeira, reafir-
ma que o pagamento de junho dos servidores da Educação já estará com todos os 
benefícios anunciados pelo governador Marconi Perillo no dia 4 de maio. O co-
municado de Raquel tem o objetivo de acabar com qualquer dúvida ou inseguran-
ça por parte dos servidores. “Todos os professores efetivos terão aumento de 
7,64%; haverá aumento de 21% para todos os administrativos efetivos; reajuste 
de 34% para os temporários; R$ 2 mil de gratificação para professores de escola 
em tempo integral; R$ 500 de vale alimentação para todos os professores e admi-
nistrativos e um concurso público com mil vagas”, reafirma a secretária. 

Raquel ressalta que nenhum outro estado brasileiro conseguiu realizar algo se-
melhante na educação neste momento de crise econômica nacional. “Tudo isso 
está sendo possível graças à decisão política do governador Marconi de priorizar 
a educação. Educação é para quem faz com amor”, finaliza a secretária estadual. 
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Com o objetivo de otimizar as aulas e diminuir a evasão no Ensino Fundamental, foi realizado 
no dia 10 de maio, pela equipe gestora do Colégio Estadual Padre Fernando Gomes de Me-
lo - Anápolis, uma aula de campo na fazenda Santa Branca, município de Teresópolis, para os 
alunos do turno vespertino do 6º ao 9º anos do Ensino Fundamental. Os professores, interdisci-
plinarmente envolveram a comunidade escolar.  

Comemoração do Dia das Mães no Colégio  Estadual Maria Aparecida  Alves — Anápolis. 

Aconteceu no Colégio Estadual Professor José Paschoal da Silva — Silvânia, no dia 15 de 
maio,  o seminário de Geografia. Tema: Características do Brasil, com o objetivo de  conhecer 
melhor o nosso país, contemplando  suas riquezas e maravilhas.  

No dia 12 de maio, os Agentes Jovens juntamente com o grupo gestor do Colégio Estadual 
Salvador Gomes da Silva — Gameleira de Goiás,  homenagearam as mães, alunas e funci-
onárias.  
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Aconteceu no dia 12 de maio de 2017, no Colégio Estadual Professor Salvador Santos — 
Anápolis, a culminância do Projeto : "As Profissões no Dia a Dia", foi um momento proveito-
so de descontração e grande envolvimento de toda equipe escolar  que trabalhou em parce-
ria com a comunidade, representantes do Corpo de Bombeiros, de Universidades e  alunos 
da escola. 

Todos contribuíram com as atividades desenvolvidas no dia, entre elas: música, confecção 
de cartazes, desfile, leitura de poemas, homenagens e outros . Finalizando com a Palestra 
do Corpo de Bombeiros que tratou o assunto com muita propriedade, esclarecendo aos pre-
sentes: “A importância de ser um bom profissional é o que valoriza a vida do ser humano.”  

No último dia 18 de maio, aconteceu no Colégio Estadual Prof. Heli Alves Ferreira — Anápolis,  
o “Dia D da Leitura”, uma ação prevista no ProEMI, PAD e JF, com a parceria das bibliotecá-
rias Eliane, Divina e Sônia. O projeto mobilizou os três turnos com atividades lúdicas e envolvi-
mento de todos os professores. Além de um momento específico de leitura houve a exposição 
de material da biblioteca e de trabalhos produzidos por alunos com orientação dos docentes. 
Um momento marcante foi conduzido pela professora Dalcy e Miriam Marques. Ocasião que  
contaram histórias de forma muito divertida, chamando a atenção dos estudantes para a impor-
tância da leitura. A escola teve uma decoração toda especial e o dia foi diferenciado. Parabéns 
a toda equipe!  
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Passeata contra violência à criança e ao adolescente, no dia 18 de maio, no Colégio Esta-
dual Alfredo Nasser — Terezópolis de Goiás. 

A equipe pedagógica do Educandário Es-
pírita de Anápolis, realiza as rodas de bi-
blioteca como uma atividade planejada e 
permanente de leitura na escola. 
Essa atividade, ao ser inserida no cotidiano 
da classe, traz em si o potencial de ajudar a 
construir uma comunidade de leitores e es-
critores na escola, em que as crianças te-
nham múltiplas oportunidades de explorar 
novos livros, escolher suas leituras, apreci-
ar os efeitos que cada uma delas lhes traz, 
falar sobre essas sensações, recomendar 
leituras e analisar as recomendações rece-
bidas dos colegas a fim de seguir aquelas 
que parecem mais interessantes, desenvol-
vendo, ao longo do processo, gostos e preferências por obras, gêneros e autores.  
E no dia 10 de maio, receberam a visita  do autor “Fernando Carraro” oportunizando aos alu-
nos   com  uma palestra motivadora. 

No dia 17 de maio, a convite da Professora Maria Apa-
recida Xavier Coutinho, diretora do Colégio Estadual 
Vinicius de Moraes— Anápolis, o prof. Carlovan Por-
to, do Programa Educando e Valorizando a Vida da 
UEG-GO, realizou  a Palestra “Motociclistas: desafios 
para a segurança e preservação da vida”. Além da ori-
entação de boas condutas no trânsito, foi lançada tam-
bém a 8ª edição da campanha Maio-Amarelo de pre-
venção de acidentes.                              

  Parabéns equipe !! 

Para entender na prática, a tipagem sanguínea e o Sistema RH, a professora de biologia, 
Taynara Cristina, foi para o laboratório com os alunos da 3ª série do Ensino Médio, do Colégio 
Santa Catarina – Petrolina de Goiás. 

Os estudantes retiraram o sangue e usaram o soro (anticorpos) para observar o processo de 
coagulação. Através das reações que ocorreram entre as quatro combinações foi possível verifi-
car o tipo de grupo sanguíneo que cada um apresentava. 
 Aplicando o conhecimento, os estudantes conseguiram entender a relação de compatibilidade 
sanguínea do Sistema ABO que acontece em nosso corpo. E ficaram mais confiantes em rela-
ção ao conteúdo após a atividade. 
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A equipe gestora da Escola Patronato Madre  Mazzarello,  promoveu  no dia 24 de maio, uma 
Celebração Eucarística em comemoração à Festa de Maria Auxiliadora,  com a temática: Famí-
lia  de Nazaré - Escola de vida e amor. A Subsecretária Regional de Educação, Cultura e Es-
porte de Anápolis, profa. Sonja Maria Lacerda e profa. Maysa, prestigiaram o momento.  

 

A equipe gestora do Colégio Estadual Benedita Brita de Andrade -  Goianápolis, tem uma 
dinâmica de excelência para o recreio dos alunos. 

Todas as terças e quintas-feira, entra em ação o Projeto Recreio com Literatura, coordenado 
pela Professora Isabel (dinamizadora da biblioteca),  com envolvimento da comunidade es-
colar. 

Como prêmio os alunos ganham bônus para as atividades no recreio esportivo da semana. 

 

Os alunos da Escola SESI Jaiara, arrecadaram livros 
literários e brinquedos para a Campanha de Doação 
para APAE.  

Essa ação pedagógica veio de encontro com o Proje-
to “Valores para a Vida” desenvolvido pela unidade 
escolar. 

Parabéns pela iniciativa. 

Aconteceu no Colégio Estadual José Résio – Goianápolis, o Interclasse, turno noturno. Uma 
ação do PJF - Projeto Jovem do Futuro. 
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No dia 15 de maio, a Subsecretária Regional de Educação Cultura e Esporte de Anápolis, profa. 
Sonja Maria Lacerda e o Técnico Escolar, prof. Daniel, prestigiaram a I Mostra de Percussão da 

Banda dos alunos do Colégio Estadual Leiny Lopes de Souza — Anápolis.                                        
Parabéns prof. Paulo e toda equipe pelo maravilhoso evento. 

A equipe do Departamento Financeiro da 
SRECE-Anápolis, representando a profa. 
Sonja Maria Lacerda, esteve nas unidades, 
Colégio Estadual Professor Ermano da Con-
ceição e  Escola Estadual Santo Agostinho, 
em Pirenópolis, na companhia dos engenhei-
ros Carlos e Bruna, para verificarem condi-
ções de reforma das unidades. Assim tam-
bém,  as instalações para realização das  
Cavalhadas de Pirenópolis, uma das festas  
culturais do estado e de tradição do municí-
pio.  

No dia 18 de maio, no NTE— Anápolis, o Conselheiro do Conselho Estadual de Educação, prof.  
Marcelo Ferreira de Oliveira, que neste ato representou o Superintendente Executivo de Educa-
ção, acompanhado da Subsecretária Regional de Anápolis, profa. Sonja Maria Lacerda, proferiu 
esclarecimentos à equipe de gestores das  Unidades  Escolares com Ensino Médio Noturno, tu-
tores educacionais, assessores técnicos pedagógicos e administrativos da Subsecretaria Regio-
nal de Educação, Cultura e Esporte de Anápolis. A pauta foi o Programa de Fortalecimento do 
Ensino Noturno (PROFEN).  

No dia 19 de maio, a equipe do Serviço Especializado em 
Engenharia de Segurança e em Medicina do Trabalho - 
SESMT da Subsecretaria Regional de Educação, Cultura 
e Esporte de Anápolis, ofereceu, aos servidores, um trei-
namento prático para utilização de extintores de incêndio. 
O mesmo foi ministrado pelo Sargento Claudio, do Corpo 
de Bombeiros/Anápolis, no pátio do Colégio Estadual 
Professor Faustino, oportunidade que houve simulação 
de diversas situações de incêndio.  

Parabéns pela maravilhosa iniciativa. 
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Entre os dias 22 e 23 de maio, a prof. Sonja Maria Lacerda, Subsecretária Regional de Edu-
cação, Cultura e Esporte de Anápolis, participou da  Formação de diretores e Coordenado-
res Pedagógicos, no NTE — Anápolis. Esta formação foi conduzida  pela equipe de Tutoria 
Educacional da SRECE — Anápolis. 

No dia 18 de maio, na Escola SESI 
Jaiara, a Subsecretária Regional de 
Educação, Cultura e Esporte, prof. 
Sonja Maria Lacerda e equipe, reuni-
ram-se com diretores e secretários 
gerais de todas as Unidades Escola-
res, para “Capacitação sobre Inclusão 
de Contratos Temporários”, momento 
conduzido pela equipe da SEDU-
CE/NUGESP. 

Inclusão Social através do Trabalho  -  foi o tema da palestra proferida pelo Superintendente  do 
Ministério do Trabalho em Goiás, Dr. Degmar Jacinto Pereira, que brilhantemente expos  a visão 
empresarial de inserção de cidadãos com  deficiência dentro das empresas, na Semana do Tra-
balho promovida pela APAE/Anápolis, no dia 23/05/17. 

O evento contou com presença de autoridades civis e judiciais, entre elas, a Subsecretária Regi-
onal de Educação, Cultura e Esporte de Anápolis, profa. Sonja Maria Lacerda, o Delegado da 
Delegacia do Idoso e Pessoas com Deficiência de Anápolis, Dr. Manoel Vanderic, a direção da 
Escola Maria Montessori, alunos e vários representantes da comunidade escolar. 
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 No dia 16 de maio, na cidade de Abadiânia, realizou-se mais uma rodada dos Jogos Estudantis 
fase intermunicipal, na modalidade de Futsal. 

 Agradecemos a equipe de enfermagem do município pelo apoio.  

No dia 20 de maio, aconteceram os jogos na modalidade futsal, nas categorias infanto e juvenil, 
no Ginásio Internacional Newton de Faria, na cidade de Anápolis. 

Parabéns a todos os atletas e professores! 
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  ANEXO   

I Congresso Interdisciplinar em Ciências da Saúde que acontecerá de 31 de agosto a 1°de se-
tembro de 2017, no Centro de Excelência do Esporte, Goiânia. 
O evento, promovido pelo Programa de Pós-Graduação stricto sensu em Ciências Aplicadas a 
Produtos para Saúde, da Universidade Estadual de Goiás, tem como propósito oportunizar a dis-
cussão sobre as inovações em saúde e as perspectivas de aplicação dos saberes da área no 
desenvolvimento de produtos para a saúde. É voltado para estudantes (graduação e pós-
graduação), professores e profissionais da área.  

 
Para maiores informações: 

  Acesse:  www.cicsueg.eventize.com.br 

Edital aberto para Especialização à Distância e Gratuita em Direitos Humanos da Criança e 
do Adolescente -  UFG. 

Maiores informações e edital, visite o site: http://www.ciar.ufg.br/ 

Curso de Actualización para Profesores de Español como Lengua Extranjera (ELE) 

Data: 29 de maio a 02 de junho de 2017 

Local: Núcleo de Tecnologia Educacional de Anápolis 

Endereço: Rua 5 A, Qd. 18 Lt. 16 - Jundiaí Industrial – Anápolis-Go 

Horário: 9 às 12 h. e das 13 às 16 h 

COMUNICADO IMPORTANTE 

Comunicamos que todas as notícias para ser publicadas no boletim informativo, Facebook,  

Yammer e Wordpress deverão ser encaminhadas para o e-mail: 

 

publicar.acoes@hotmail.com 

Subsecretaria Regional de Educação, Cultura e  

Esporte de Anápolis  

http://www.cicsueg.eventize.com.br/
https://www.facebook.com/SubsecretariaEducacaoAnapolis/
https://www.facebook.com/SubsecretariaEducacaoAnapolis/

