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Boletim Informativo  Nº 23 de  24/08/2017 -  Gabinete    
Coordenação Regional de Educação, Cultura e Esporte de Anápolis 

 

 

 

“NENHUM DE NÓS É TÃO BOM QUANTO TODOS NÓS JUNTOS !” 

                                                                           ( Nilson Dias Junior)     

       Caríssimos gestores, professores, servidores e alunos, 

          Foi pela união de cada força e o apoio de cada um de vocês que vence-
mos os desafios.... Alcançamos nossos objetivos e superamos todas as expecta-
tivas tendo por foco a plena realização dos JOGOS ESTUDANTIS do Estado de 
Goiás – Fase Estadual . 

           Obrigada por terem feito parte deste evento coroado de êxito. 

Sonja Maria Lacerda 
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A comunidade escolar ‘’Ermano da Conceição’’, da cidade de Pirenópolis, se mobilizou na produ-
ção das  “Verônicas”, para ofertar aos atletas e equipes técnicas durante os jogos estudantis em 
Anápolis. 
Verônicas, para quem não sabe, são alfenins, doces superdelicados, brancos e frágeis, a maioria 
com imagens do Divino Espírito Santo, a pomba da paz  ou com o rosto de Cristo.  
Alfenis têm origem árabe e foram trazidos ao Brasil pelos portugueses.  
O Portal do Divino explica que, por tradição, são distribuídos nas festas do Divino em Pirenópolis, 
também em Goiás. Mas o turismo veio e as doceiras que fazem as verônicas, como elas mesmas 
chamam esses doces, também as oferecem para quem está de passagem pela cidade e para 
quem está a caminho do altar!  

Os alunos do Colégio Estadual Alfredo Nasser – Teresópolis de Goiás, 
realizaram diversas atividades educativas e esportivas neste mês de 
agosto. Contando com a parceria da Prefeitura Municipal, realizaram 
um jogo dos amigos (professores e alunos), apresentações teatrais 
também aqueceram as festividades do Dia do Estudante, além do lan-
che especial. 
As aulas de Biologia da Professora Flaviana, utilizando o microscópio 
para observarem o transporte através da membrana. Com uso de sal, 
tomate e outros vegetais, utilizados no dia a dia, observaram a parede 
celular e o processo de plasmólise em células vegetais. Foi sucesso e o 
resultado de aprendizagem satisfatório! 
Visita ao Museu do Cerrado, em Goiânia, com ações planejadas nas 
disciplinas de Ciências, Arte e História (professores: Ester, Sebastião e 
Maria Aparecida) motivaram os alunos do 6º ao 9º ano do Ensino Fun-
damental e da 3ª série do Ensino Médio. 
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A Coordenação Regional de Educação, Cultura e Esporte de Anápolis desenvolveu o proje-
to SuperAção, no período de 07 a 11 de agosto, que tem como objetivo envolver e integrar a 
comunidade escolar através de ações sociais, esportivas, ambientais, de sustentabilidade e en-
tretenimento. Estimular melhorias no ambiente escolar e a boa convivência, por meio da mobili-
zação e integração de toda a comunidade. 
O Colégio Santa Terezinha em Petrolina de Goiás, encerrou o projeto com jogos interclasse pa-
ra comemorar o Dia do Estudante no período matutino e no período noturno. Palestras, apre-
sentações e um jantar de confraternização para celebrar o Dia da Família. 

O Colégio Estadual Vinícius de Morais, Anápolis, na 
culminância do Projeto SuperAção realizou atividades 
artísticas e palestras de incentivo enfatizando a im-
portância dos estudos. O evento foi muito bem recebi-
do e elogiado pelos alunos.     Parabéns ! 

Outra atividade que tem despertado atenção dos alunos do Colégio Estadual Alfredo Nasser - Te-
resópolis de Goiás são as aulas de reforço em Matemática, que acontece no contra turno e com a 
parceria de universitários e dos agentes jovens da Unidade Escolar. 

O Colégio Estadual Maria Aparecida Alves - Anápolis, realizou 
um aulão de Matemática, no dia 17 de agosto, para atender os 
alunos dos 9ºs anos. A ação faz parte do Desafio IDEB - Índice 
de Desenvolvimento da Educação Básica,  com o objetivo de 
melhorar o desempenho na disciplina de Matemática. A aula foi 
realizada no auditório do NTE com a participação da Gestora 
Meire Felix, da Coordenadora Jeane Ataides, ambas graduadas 
em Matemática, além da Professora regente Rosângela Santos. 
Foi uma manhã produtiva com a interação dos professores e 
alunos. O colégio agradece a Gestora do NTE, Professora Mari-
lene Oliveira,  por gentilmente ceder o local.  
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 COORDENAÇÃO REGIONAL EM AÇÃO 

 

 

Prezados (as) Gestores (as),  

 
Informamos que as Aulas  do Curso Goiás ENEM  tiveram início na sexta-feira, dia 
18/08/2017. Solicitamos que avisem aos alunos da sua escola que fazem parte do Curso, in-
centivando-os a retornarem às aulas, visto que, já está se aproximando o dia do ENEM/2017. 
Temos praticamente dois meses para preparação e todo esforço está sendo feito para que os 
nossos jovens possam ingressar em uma Faculdade.  

Contamos com o apoio de todos vocês. 

Prezados Diretores, 
  
Assunto: Modulação - Coordenador PROEMI 
  
Informamos aos senhores que o prazo para alteração de modulação de coordenador do PROE-
MI é até o dia 20 de cada mês, porém nós precisamos receber os ofícios antes desta data para 
que sejam encaminhados à Goiânia até esta data limite. 
O ofício deve conter: Unidade Escolar e código do INEP, nome do coordenador, CPF e função
(modulação). Ressaltamos que a preferência de modulação é Coordenador Pedagógico
(CP) que acompanhe turmas de Ensino Médio regular e, se possível, modulado no turno que 
atende maior número de alunos. Caso não seja possível indicar um CP, deverá ser encaminha-
da uma justificativa com indicação de outro servidor para análise. 
IMPORTANTÍSSIMO: o diretor(a) que alterou este mês de agosto/2017 a função do coordena-
dor pedagógico (do coordenador que estava modulado no PROEMI) para coordenador de turno, 
informamos que o mesmo foi automaticamente DESMODULADO. Será necessário novo ofício 
para modulação de outro coordenador para o PROEMI ou alteração da função, OU AINDA, 
JUSTIFICATIVA. 
Em caso de dúvidas entre em contato com: Marizete, pedagógico – Fone:3321-0408.  

Assunto: Programa Agrinho - Prazo de entrega dos traba-
lhos 

As unidades educacionais que estão desenvolvendo o referi-

do programa devem ficar atentas às datas de envio dos tra-

balhos. Até o dia 29 de agosto receberemos na Coordena-

ção Regional de Educação, Cultura e Esporte de Anápolis, 

departamento pedagógico, onde encaminharemos para o 

SENAR-GO. Data limite para entrega no SENAR-GO, dia 01 

de setembro. 

 

Aconteceu em Alexânia, com profissionais da educação básica - rede pública de ensino, uma 
sequencia de atividades, cujo tema foi “As deficiências no universo escolar– planejamento, 
flexibilização  e avaliação. Estas, contaram com a presença e condução da equipe multiprofis-
sional, sob a responsabilidade da Professora Vilma Bueno, da Coordenação Regional de Edu-
cação, Cultura e Esporte de Anápolis. 
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Prezados (as) Gestores (as),  
 
Vamos todos participar  da Campanha “EU SOU DO BEM - EU SOU DE DEUS”, que  tem como 
objetivo estimular a prática de boas ações e trabalhar princípios, virtudes e valores. Dessa for-
ma, a Lamparina de Diógenes estará percorrendo todas as unidades escolares jurisdicionadas 
a nossa Regional, permanecendo por uma semana em cada escola.  Ficará a cargo do Grupo 
Gestor ao término da semana, passar a Lamparina de Diógenes para outra escola conforme 
cronograma em anexo.  
Atividades a serem desenvolvidas: 
- A Escola escolherá um dia da semana para reunir os alunos, cantar o Hino Nacional e apre-
sentar a campanha enfatizando as três vertentes abaixo e fazer uma oração. 
 
Vertentes: 
 
01- Estimular a prática de boas ações, empenhando-nos para sermos pessoas melhores todos 
os dias. 
02- Sem dias de Orações: com S mesmo, o que significa que é sem dia para terminar. Colocar-
mos nossas famílias, cidade e nosso país nas orações. 
03 Utilizar as redes sociais para ações edificantes, e não compartilhar ações que firam a digni-
dade do ser humano. 
 
Pedimos que ao reunir a comunidade escolar nos envie 02 fotos. 
 
Seguem anexos o Cronograma e folder com mais informações. 
 
Qualquer dúvida, favor entrar em contato com Salma-Departamento Pedagógico da CRECE 
ANÁPOLIS, ou pelos telefones: 3324-7852 ramal 213 ou celular 99117-8674. 

Prezados diretores, 

 

 

 

 

 

Agradecemos a participação e colaboração de todos na Fase Estadual nos Jogos Estu-

dantis 2017. O evento foi um sucesso graças à equipe da SEDUCE e a vocês que foram e são 

peças fundamentais no processo. 

Agora é hora de focarmos nos Jogos Escolares da Juventude, em especial na categoria 

de 12 a 14 anos que será realizada no mês de setembro. Encaminhamos, anexo, a Convocação 

dos alunos/atletas classificados na Fase Estadual de Anápolis para participarem dos Jogos Es-

colares da Juventude em Curitiba/PR. A Etapa Nacional, de 12 a 14 anos acontecerá do dia 11 a 

22 de setembro de 2017, sendo que as modalidades individuais serão no período de 11 a 15 e 

as coletivas dos dias 16 a 22. 

 

Att. 

      Nivea Simone—Articuladora de Esporte desta Coordenação 
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No dia 18 de agosto, no NTE Anápolis, a Coordenadora Regional de Educação, Cultura e Espor-
te de Anápolis, Profa. Sonja Maria Lacerda, homenageou todas as Unidades Escolares, parcei-
ros e servidores participantes dos Jogos Estudantis 2017, Fase Estadual, que aconteceu na ci-
dade de Anápolis entre os dias 10 e 13 de agosto .  

Na ocasião, foram entregues seis placas de honra ao mérito para os parceiros que contribuíram 
para este maravilhoso evento esportivo, foram eles: 

 Maurício Roriz—Superintendente de Desporto Educacional; 

 Marcos Bonfim — Coordenador do Programa Escola Viva e Projeto Zatopek; 

 Aos membros da Associação Cruzada pela Dignidade; 

 Á equipe do Colégio Estadual Lions Melchior de Araújo; 

 Renata Augusta Rodrigues Araújo — Professora da Escola Maria Montessori—APAE.   

 Sonja Maria Lacerda -  Coordenadora Regional de Educação, Cultura e Esporte de Anápo-

lis. 

 Estavam presentes na solenidade de abertura dos Jogos Estudantis, um público de aproxima-
damente 10 mil pessoas. Parabenizamos todas as torcidas das Unidades Escolares presentes, e 
principalmente aos premiados com troféus: 

Maior Torcida: 

 CEPMG -Dr. Cézar Toledo;  

 CEPMG - Polivalente Gabriel Issa ; 

 CEPMG - Arlindo Costa.  

Torcida mais animada: 

 CEPI Dr. Genserico Gonzaga Jaime. 
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No dia 22 de agosto a  Coordenadora  Regional  de Educação, Cultura e Esporte de Anápolis, 
Profa. Sonja Maria Lacerda, recebeu a visita da Superintendente da APAE, Nancy Oliveira.   

 

No dia 22 de agosto, no CEPMG—Dr. Cézar Toledo,  foi realizada a cerimônia de entrega do 
Alamar Legião de Honra, evento que contou com o prestígio de diversas autoridades como o Co-
ronel PM Adailton Florentino do Nascimento-Superintendente Executivo da Secretaria de Gover-
no, a professora Sonja Maria Lacerda-Coordenadora Regional de Educação, cultura e esporte 
de Anápolis, o Tenente Coronel PM Sergio Marques Duarte-Subcomandante de Ensino e o Pa-
dre Genésio-pároco da cidade de Terezópolis de Goiás. A Condecoração foi entregue aos 185 
alunos dos ensinos fundamental e médio que alcançaram a média 9,0 pontos no segundo bi-
mestre. 

No dia 19 de agosto, aconteceu na Praça do Ançião o III Banda IN Foco, com a participação de 
diversas bandas escolares das redes estadual e municipal da cidade de Anápolis e de outros 
municípios presentes. 

Parabenizamos ao Prof. Paulo pelo maravilhoso evento. 
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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. 

Coordenação Regional de Educação, 
Cultura e Esporte de Anápolis  

Vejam todas as fotos enviadas pelas unidades escolares no Blog e no Facebook. 

  Prezados Gestores/Diretores/Coordenadores das ESCOLAS  PBLICAS E PRIVADAS -   

                      Campanha de vacinação Contra Meningite C e HPV  ( Ver anexos)  

 

Alunos terão de ir ao Vapt Vupt ou Rápido para cadastro no Passe Livre Estudantil —
http://portal6.com.br/2017/08/14/alunos-terao-de-ir-ao-vapt-vupt-ou-rapido-para-cadastro-no-
passe-livre-estudantil/ 

Interatividade 
Conheça o canal da SEDUCE Goiás no YouTube. Acompanhe as novidades no 
www.youtube.com/seducego. 
Inscreva-se! No canal do SEDUCEGO, você assiste as reportagens, campanhas de estudos e 
vídeos com informações relacionadas à educação e cursos ofertados pela instituição. 
A Secretaria de Educação, Cultura e Esporte (SEDUCE) está desenvolvendo um novo projeto 
para estimular o aprendizado neste segundo semestre de 2017. O Estudo de Matemática Com-
partilhado (EMC) lançado, 7/8, e vai distribuir para as escolas, ao longo de 10 semanas, uma sé-
rie de listas de atividades e vídeo aulas. A meta é reforçar os conhecimentos em Matemática, 
permitindo com que os estudantes alcancem melhor desempenho. O programa foi elaborado pe-
las superintendências Executiva de Educação e de Gestão Pedagógica. O público-alvo são alu-
nos do 5º e 9º anos do Ensino Fundamental, além daqueles matriculados na 3ª série do Ensino 
Médio. Em outubro, todos eles vão participar da Prova Brasil, que serve como indicadora para o 
Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (Ideb). Além disso, os concluintes do Ensino 
Médio também terão pela frente o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), cujo bom resultado 
pode garantir uma vaga no ensino superior.  

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

