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Boletim Informativo Nº 19 - GABINETE    
Subsecretaria Regional de Educação, Cultura e Esporte de Anápolis 

 

 

 

 

  

Toda a equipe da Subsecretaria Regional de Educação, Cultura e  Esporte de Anápolis, sente-
se muito feliz com os resultados obtidos nos Jogos Estudantis 2017 — Fase Regional que 
aconteceu na cidade de Uruaçu. 

A todos os envolvidos, os nossos mais sinceros agradecimentos. Em especial aos atletas e 
professores de Educação Física, pois o excelente envolvimento e compromisso, possibilitaram 
a classificação para a próxima etapa. 

Que venha a Fase Estadual! 

Handebol—Infanto —Feminino—1º Lugar—CPMG Cézar Toledo 

Handebol—Infanto— Masculino—1º Lugar— CPMG Cézar Toledo 

Handebol—Juvenil— Feminino—3º Lugar— CPMG Cézar Toledo 

Handebol—Juvenil— Masculino—1º Lugar— CPMG Cézar Toledo 

Basquete—Infanto— Feminino—1º Lugar— CPMG Cézar Toledo 

Basquete—Infanto— Masculino—2º Lugar— CPMG Polivalente Gabriel Issa 

Basquete—Juvenil— Feminino—2º Lugar— CPMG Cézar Toledo 

Basquete—Juvenil— Masculino—1º Lugar— CPMG Cézar Toledo 

Voleibol—Infanto— Feminino—1º Lugar— Crescer 

Voleibol—Juvenil— Feminino—2º Lugar— Instituto Auxiliadora 

Futsal—Infanto—Feminino—3º Lugar—Instituto Auxiliadora 

Futsal—Infanto—Masculino—2º Lugar—CPMG Polivalente Gabriel Issa 

Futsal—Juvenil—Feminino—1ºLugar—C. E. Waldemar de Paula Cavalcanti 

Futsal—Juvenil—Masculino—2º Lugar—CPMG Polivalente Gabriel Issa 

MEDALHAS: 

 

07 de Ouro 

05 de Prata 

02 de Bronze 

Total: 14 Medalhas  
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No dia 19 de maio, no Colégio Estadual Profes-
sor José Paschoal – Silvânia, aconteceu o lan-
çamento do PROFEN - Programa de Fortaleci-
mento do Ensino Noturno, para os educadores e 
funcionários. Esclarecendo que o programa tem 
por objetivo potencializar o Ensino Noturno com 
práticas eficazes e eficientes, tendo inovações 
como: Matriz Curricular; Nova Modalidade de En-
sino; Jornada de Estudo Específica; Atendimento 
às Diversidades dos Alunos e Formação Conti-
nuada dos Professores. 
       
 

 

O projeto “Sarau Cultural: talentos em evidência” do Colégio Estadual Virgínio Santillo – Aná-
polis, surgiu da ideia de fortalecer a integração e a interação entre os alunos, professores e co-
munidade escolar de forma descontraída, criativa e envolvente, objetivando a soma de conheci-
mentos, descobertas, vivências coletivas e de ressignificar o espaço da escola, a literatura por 
meio da oralidade, pelas variadas manifestações artísticas envolvidas no evento, propiciando 
aos alunos o acesso à participação literária e estimular o gosto pela leitura, expressão, produção 
e integração. A proposta buscará associar o texto estético/literário e o desenvolvimento da lin-
guagem oral como forma de aproximar os estudantes da literatura/poesia, democratizando, in-
clusive, a demonstração das várias oportunidades de expressão/comunicação (pessoal, coletiva, 
escrita, oral, gestual, visual etc.), sendo conduzido pelas Professoras de Linguagens, do turno 
matutino, Professoras Aline, Vera Lúcia, Maysa e Ione.  

Os alunos do 9º ano, do Ensino Fundamental, do Colégio Estadual Mauro Borges Teixeira – 
Nerópolis, trabalharam o Projeto - Roda de Leitura, conforme a proposta da Professora Ludi-
elly, que contou com a parceria da  Dinamizadora da Biblioteca, Professora Agda Maria. 

Foram sugeridos livros em prosa que apresentassem os ele-
mentos da narrativa: foco narrativo, personagens, espaço, 
conflito... 

Para  avaliar a compreensão da leitura, as professoras utili-
zaram  duas formas: oral (narração do livro lido - roda de lei-
tura) e escrita (preenchimento de uma ficha literária, conten-
do: título do livro, dados sobre o autor, elementos da narrati-
va e opinião a respeito da obra lida). 

 

Trabalho bem focado. Parabéns! 
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Os alunos e professores do Colégio Estadual 
Salvador Gomes da Silva – Silvania, trabalha-
ram com o Material Pedagógico Complementar 
(MCP) da Avaliação Diagnóstica Amostral (ADA)  
e o Aprender + do 2º bimestre, cumprindo ações 
do Plano de Ação Dirigido (PAD) - 2017, visando  
melhoria na aprendizagem  e por consequência 
um  desempenho  satisfatório nas avaliações ex-
ternas. 

No dia 25 de maio no Colégio Estadual José Ré-
sio -  Goianápolis, a direção, coordenação peda-
gógica da unidade escolar e a tutora pedagógica, 
Professora Maria Aparecida, apresentaram aos 
professores e alunos, do turno noturno, o PRO-
FEN - Programa de Formação do Ensino Médio 
Noturno da Secretaria Estadual de Educação, 
Cultura e Esporte de Goiás.  

No dia 26 de maio, os alunos e a equipe gestora 
da Escola SESI Jundiaí - Anápolis, realizaram a 
Mostra SESI para o Mundo do Trabalho,  com ex-
posições de trabalhos inovadores. Neste evento, a 
Professora Edjane representou a Subsecretária 
Regional de Educação, Cultura e Esporte de Aná-
polis.  

Louvável trabalho!! 

Outra iniciativa, visando a constante motivação dos estudantes, foi a de  elaborar  um Certifica-
do de Honra ao Mérito para aqueles que obtiverem média acima de 8,0 (oito) em todas as dis-
ciplinas no bimestre. Para consolidar essa ação, que  está presente no Plano de Ação Dirigido 
(PAD) -2017,os alunos foram homenageados em momento cívico na escola. 



 

 4 

 

 

 

Aconteceu no Educandário Espírita de Anápolis, no 
dia 27 de maio, um Aulão de Matemática com os 9os 
anos do Ensino Fundamental, em preparação para a 
Olimpíada Brasileira de Matemática das Escolas Públi-
cas (OBMEP) 2017. Reforço este, idealizado pela Profa. 
Elen Divina Rosa Teodoro e seus colaboradores. A ativi-
dade envolveu gincana e 
jogos de matemática. O pe-

ríodo de duração foi de 8h às 17h, com direito à almoço e lan-
che. 
Complementando, a referida professora coordenou uma ação 
social arrecadando brinquedos, para que as mesmas turmas 
pudessem levá-los ao Hospital São Cottolengo, em Trindade.  
Oportunizando-os a refletirem um pouco mais sobre a inclusão  
e valorização da vida.   

           Valeu professora! 

Barracas de comidas típicas, brincadeiras, pais atentos, 
com suas máquinas fotográficas e filmadoras a postos, para 
não perderem nenhum passo dos pequenos durante as 
apresentações de danças. Assim foi a Festa Junina dos 
alunos do Colégio Santa Catarina – Petrolina de Goiás, 
que aconteceu no dia 26 de maio, com o tema “ O Cerra-
do”. Diversos enfeites, árvores que lembram o bioma foram 
dispostos no ambiente. 
Durante os festejos houve: forró, casamento caipira, foguei-
ra e as tradicionais quadrilhas( típicas ou que misturavam a 
tradição com hits populares da atualidade).    
Os alunos deram um verdadeiro show! 
Parabéns alunos e  familiares, professores e funcionários 
que colaboraram para a realização da Festa Junina 2017. 

Todo bimestre é realizado no Colégio Estadual Padre 
Fernando Gomes de Melo – Anápolis, para o ensino 
médio do noturno, a valorização dos alunos através de 
certificados. Os alunos que tem média acima de 7,0 e pos-
sui a disciplina exemplar recebe um certificado no final do 
bimestre, parabenizando-o pelo seu sucesso. O principal 
objetivo é valorizar o aluno, que por muitas vezes vem 
cansado do trabalho e, mesmo assim consegue cumprir o 
mínimo estabelecido pelos professores. Com esta iniciati-
va diminuímos a evasão e  aumentamos o interesse do 
discente pela escola. Neste bimestre foram entregues 
mais de 30 certificados.   

 
E, no dia 30 de maio, a culminância do Projeto Inter-
disciplinar, do turno vespertino, envolvendo o 6ºano do 
Ensino Fundamental, com  objetivo de trabalhar o te-
ma Egito,  enfatizando aspectos históricos, geográfi-
cos, religiosos, científicos e de linguagens. O envolvi-
mento dos alunos aumentou o interesse nas aulas, a 
interação entre turmas, com melhoria no processo de 
ensino aprendizagem. 
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A equipe gestora do Colégio Estadual Pro-

fessora Helena Nasser – Anápolis, reali-

zou a comemoração da Semana da Paz, 

realizou diversas ações direcionadas ao te-

ma.  Promoveu atividades para estruturar 

as relações humanas positivas, entre  os 

alunos e equipe. E, no dia 25 de maio de 

2017, aconteceu  a comemoração ao Dia 

da Paz. Neste dia, seminário com temas  

que visando a promoção da paz (em parce-

ria com a igreja local), apresentações musi-

cais, teatro, gincana do bem e lanche co-

munitário movimentaram o espaço escolar. 

Os turnos engajados participaram ativa-

mente do projeto,  dando maior consistên-

cia ao mesmo. 

No dia 25 de maio, no Colégio Estadual Waldemar de Paula Cavalcanti – Anápolis, no turno 
noturno, a professora Gabrielle - Química,  realizou uma aula experimental “Conhecimentos Bá-
sicos e Gerais de Química e Física no Cotidiano”. Os alunos realizaram experimentos com mate-
riais utilizados no dia a dia. Foi uma aula de grande aprendizado, pois os alunos realizaram e 
explicaram as suas próprias experiências. A aprendizagem foi significativa e os alunos  participa-
ram ativamente. 

 Os alunos da Escola Bom Samaritano – Anápolis, deram um show de organização, apre-
sentação e envolvimento dos alunos, pais e professores no Projeto Amor em Ação.  

Parabéns! 
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Aconteceu, no Colégio Estadual José Resio - 
Goianápolis, a culminância do projeto “Ler para 
Aprender e Ler por Prazer”, sob a coordenação das 
professoras Denise e Deyse, em parceria com os 
professores Adriana(Inglês), Sandra (Arte), Fernan-
do (História) e Suzan(Filosofia). 
Os alunos apresentaram poesias, cordéis, pintura 
em tela, contos, danças, músicas, teatro e exposi-
ção de trabalhos.  
Esta foi uma ação do Programa Ensino Médio Ino-
vador (PROEMI) e Programa Jovem de Futuro(PJF) 
que contou com o envolvimento de toda comunida-
de escolar.  

No dia 30 de maio, no Colégio Estadual Professor 
José Paschoal da Silva – Silvânia, aconteceu  a reu-
nião de Sistematização de Monitoramento e Avaliação 
de Resultados – SMAR com objetivo de avaliar e rea-
valiar os resultados de 2017  para que se possa fazer 
um circuito de gestão . 

E, a equipe da Inclusão realizou reunião com 
pais, que teve por objetivo a interação entre 
família e escola, visando fortalecer a aprendi-
zagem dos alunos com necessidades de 
acompanhamento especial. 

Uma atividade que muito chamou a atenção dos alunos, 
foi a apresentação dos trabalhos da disciplina de Mate-
mática. O conteúdo trabalhado foi Estatística e para re-
alizar esse trabalho utilizaram de pesquisas  com as-

suntos polêmicos na 
sociedade e após essa 
pesquisa foram elabo-
rados gráficos e feita a 
analise.  
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SUBSECRETARIA EM AÇÃO 

 

 

 
No dia 24 de maio, a Subsecretária Regional de Educação, Cul-
tura e Esporte de Anápolis, profa. Sonja Maria Lacerda, realizou 
uma reunião com a equipe organizadora da Abertura dos Jogos 
Estudantis 2017 – Fase Estadual, que acontecerá no início de 
agosto, na cidade de Anápolis. 

 No dia 25 de maio, a Subsecretária Regional de 
Educação, Cultura e Esporte de Anápolis, Professora 
Sonja Lacerda e assessora de gabinete, professora 
Maisa Botosso, participaram de uma reunião  da 
Campanha “ Eu sou do bem, Eu sou de Deus”,  reali-
zada pela Cruzada pela Dignidade, no Salão de 
Eventos São Francisco. 

Aconteceu entre os dias 29/05 e 02/06/2017, no 
NTE/Anápolis, o  Curso de Actualización para Profesores de 
Español como Lengua Extranjera (ELE) e contou com as pre-
senças: Inmaculada Maria Fernández -  Assessora do Escri-
tório de Educação da Embaixada da Espanha no Brasil - Es-
critório do Rio de Janeiro; Juliane Rodrigues Ferreira - Pro-
fessora Formadora da Coordenação de Formação da SEDU-
CE/Go; José Manuel Martinez Garcia, Assessor do Escritório 
de Educação da  Embaixada da Espanha no Brasil - Escritó-
rio de Belo Horizonte (MG); Professora Sonja Maria Lacerda 
- Subsecretária de Educação, Cultura  e Esporte de Anápo-
lis/Go, Professora Roseli Narciza - Diretora do Núcleo Peda-
gógica da SRECE/Anápolis e nossos professores cursistas.  

Na noite de 25 de maio, a Subsecretária Regional de Edu-
cação, Cultura e Esporte de Anápolis, Professora Sonja 
Lacerda, participou do evento “ Miss  e Mister” do CPMG-
Gabriel Issa, no Teatro Municipal de Anápolis.  

       Parabenizamos toda equipe pelo maravilhoso evento. 
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Servidores da Subsecretaria Regional de Educação, Cultura e Esporte de Anápolis, parti-
ciparam do Seminário de Educação para Relações Étnico-Raciais,  em Goiânia.  
Evento promovido  pela Secretaria de Educação, Cultura e Esporte de Goiás (Seduce), 
por meio da Superintendência de Ensino Fundamental, nos dias 29, 30 e 31 de maio de 
2017. 
O encontro iniciou 29/5, às 19h, com apresentações culturais seguidas por uma confe-
rência sobre a “Cosmovisão das Culturas: Negros, Índios e Ciganos no Brasil!”, com a 
professora Janira Sodré (PUC/Go) e o professor Marcos Antônio Cunha Torres (UEG).  
A programação do Seminário inclui mesas redondas com os temas “Educação e Estraté-
gias de Combate ao Racismo na Escola” e “Descolonizar o Currículo para Promover Edu-
cação Antirracista e Valorização das Culturas Negras e Indígenas”, minicurso sobre 
“Identidade e Diversidade Cultural na Sala de Aula”, além de oficina de Beleza Negra e 
exibição de filmes.  

 

 

No dia 25 de maio, a profa. Janete Lopes, representou a subsecretaria Regional de Educação, 
Cultura e Esporte de Anápolis, na  Audiência Pública  “ sobre Drogas”, promovido pela Câmara 
dos Vereadores e Conselho Municipal e Políticas Públicas sobre Drogas (COMAD), no Centro 
Universitário de Anápolis (UNIEVANGELICA)  e no dia 31 de maio no encerramento da Semana 
de Prevenção ao uso indevido de Drogas, no Teatro Municipal de Anápolis. 

Subsecretaria Regional de Educação, Cultura e Esporte de Anápolis promoveu encontro 
de formação, para os Professores de Apoio, nos municípios de Leopoldo de Bulhões, Sil-
vania e Vianópolis, dia 31/05, no Instituto Auxiliadora em Silvânia. 
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Seleção de candidatos/as às vagas do PROGRAMA DE PÓS-
GRADUAÇÃO EM GESTÃO PÚBLICA MUNICIPAL para o curso de pós-
graduação lato sensu – GESTÃO PÚBLICA MUNICIPAL na modalidade 
semipresencial, no âmbito do sistema Universidade Aberta do Brasil 
(UAB-UNB) para o segundo período letivo de 2017.  

Edital  

anexo 

 

 

 

Anexo 

MEC libera Educação à Distância nos anos finais do Ensino Fundamental 

O decreto 9.057 foi publicado dia 26/05,  no "Diário Oficial" da União. Ele regulamenta um artigo 
da LDB (Lei de Diretrizes e Bases) da Educação sobre a oferta de EaD em todos os níveis da 
educação.  

http://www.correiodoestado.com.br/brasilmundo/mec-libera-educacao-a-distancia-nos-anos-
finais-do-ensino-fundamental/304673/ 

 

COMUNICADO IMPORTANTE 

Comunicamos 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 

As notícias devem ser resumidas com as principais informações e as melhores fotos. 

Subsecretaria Regional de Educação, 
Cultura e Esporte de Anápolis  

Divulgando!!!  
Prorrogação da Chamada Pública 02/2017 do Curso de Especialização - Educação e 
Patrimônio Cultural e Artístico, uma excelente oportunidade de formação continuada, 

INSCREVA-SE!      Acesse o link: Goo.gl/eu1rEK  

https://www.facebook.com/SubsecretariaEducacaoAnapolis/
https://www.facebook.com/SubsecretariaEducacaoAnapolis/
http://Goo.gl/eu1rEK

