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Nesta edição: 

Boas práticas:  

1-Colégio Estadual Alfredo Nasser 

2- Colégio Estadual Padre Fernando Gomes de Melo 

3- Colégio Estadual Gomes de Souza Ramos 

 

COORDENAÇÃO REGIONAL EM AÇÃO 

1-Formação de Coordenadores Pedagógicos e Gestores  

2-Coordenadora Regional de Anápolis, recebe em seu gabinete o vereador Lisieux 

3-Goiás ENEM continua 

4-CRECE/Anápolis participou do III Diálogo Formativo das Diretrizes Curriculares da Educação 

5-Formação de Professores de Atendimento Educacional Especializado e Intérpretes 

6-FNDE - promove curso na modalidade à distância, no período de setembro a outubro de 

7- Coordenadora Regional de Anápolis, prestigia comemoração dos 58 anos de fundação da 
Radio Imprensa de Anápolis  

8- Projeto Estudar Vale a Pena foi apresentado às Unidades Escolares  

9- Projeto Aprendizagem de 1º ao 5º ano do Ensino Fundamental 

        A Campanha “Eu Sou do Bem – Eu Sou de Deus”, continua em nossas escolas e irá 

percorrer as 84 unidades, incentivando e promovendo a prática do bem, com orações pelas 

famílias, cidade, estado e por nosso país. O ser humano é a coroa da criação de Deus e mo-

rada do seu Espírito Santo. Esforcemo-nos por buscar dentro de cada um de nós o que te-

mos de melhor para oferecermos ao outro. Parabéns a todas as Unidades Escolares por 

abraçar essa campanha.  

         “As sementes de hoje, serão as flores de amanhã”. 

 

 

 

 



Os alunos do Colégio Estadual Al-
fredo Nasser/Teresópolis, visitam a 
histórica Pirenópolis. Uma ação do 
PJF- Programa Jovem do Futura, 
acompanhados pelos professores: 
Aline Queiroz, Maria Aparecida, Se-
bastião Luiz e Professor Danilo ( Lín-
gua Portuguesa, Literatura e História). 
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Na Semana Nacional da Família, o Colégio 
Estadual Gomes de Souza Ramos-
Anápolis, desenvolveu ações durante a 
semana, tais como: palestras e celebração 
de uma missa pelo pároco desta comunida-
de que levaram nossos alunos, funcionários 
e a comunidade local a uma reflexão sobre 
a importância da família em nossa socieda-
de. A gestão desta Unidade Escolar agra-
dece os professores que coordenaram este 
projeto, professores: Alessandra Macieira, 
José Divino e Fernanda Santiago e a parti-
cipação dos alunos, pais e responsáveis. 

No Colégio Estadual Padre Fernando Gomes de Melo-

Anápolis,  o 1º período do PROFEN – Programa de Fortaleci-

mento do Ensino Noturno, começou com tudo. Além dos profes-

sores motivados, temos alunos diferenciados que devido a idade 

o interesse faz a diferença em sala de aula. Nas aulas de Física 

o professor, João Victor, faz Oficina de Centro de Massa traba-

lhando a Introdução  
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Outra atividade que movimentou a Unidade Escolar, Colégio 
Estadual Gomes de Souza Ramos - Anápolis-, no dia 19/08 
foi a participação no 3º festival Bandas INFOCO, o Encontro 
das Bandas Marciais e Fanfarras das escolas da regional. Opor-
tunidade que receberam o reconhecimento pela sua belíssima 
participação. Em  20/08, foi a comemoração de 69 anos da Jai-
ara, bairro onde está  localizado o colégio. Desfile  dos alunos 
da  fanfarra nas principais ruas e avenidas do bairro, sob a co-
ordenação dos professores musicistas: Crênio, Thiago Araújo e 
Fernanda Teixeira.  A gestão desta Unidade Escolar agradece a 
participação dos alunos que compõem a fanfarra e seus profes-
sores. 



 COORDENAÇÃO REGIONAL EM AÇÃO 

Prezados (as) Gestores (as),  
 

Diante da importância e seriedade do Curso Goiás ENEM, que visa a preparação dos nossos 
alunos para ingressarem nas Faculdades/Universidades através das avaliações do 
ENEM/2017, e da proximidade da data dessas avaliações, solicitamos o máximo empenho em 
divulgar e incentivar os alunos a participarem  das aulas, visto que muitos tem  se ausentado, 
o que muito nos preocupa,  pois o Curso foi totalmente  pensado e planejado para os alunos 
da 3ª série do Ensino Médio. Vale ressaltar que esses alunos foram contemplados com uma 
vaga dentre mais de 800 inscrições para que possam fazer a diferença diante de tanta concor-
rência.  

 Pedimos também que façam a observação de que as aulas começam pontualmente as 
14h00min. Para que evitem os atrasos e prejudiquem o bom andamento das aulas.  

Contamos com todos vocês.  

Atenciosamente, 

Sonja Maria Lacerda 

A IMPORTÂNCIA DAS AVALIAÇÕES EXTERNAS 

 

 
      O objetivo das avaliações externas no contexto educacional é obter informações úteis que 
possam contribuir para uma análise situacional do processo para que haja um melhor redireci-
onamento nos rumos da educação, que chequem o plano de ensino, o projeto pedagógico, ou 
seja, é um olhar de fora para dentro do processo educacional que ocorre nas escolas. 
         A avaliação externa deve servir para se obter dados e a partir deles se verificar o que 
ocorre na realidade de cada escola para, então, se fazer planos de ação para o aprimoramento 
da mesma. Ressalta-se que a mera divulgação desses dados não é suficiente quando não se 
considere as ferramentas possíveis a serem utilizadas e os instrumentos contextuais da esco-
la. 
       Os resultados das avaliações externas são considerados fundamentais para o planeja-
mento da educação e das ações dos professores e, principalmente do trabalho da gestão/ co-
ordenação que juntas promovem o remanejamento das intervenções pedagógicas dentro da 
escola. 
       Por meio da obtenção dos resultados, o plano de intervenção pedagógica é elaborado. 
Ambos são apresentados à comunidade para que esta dê sugestões e acompanhe os resulta-
dos, melhorias dos alunos e os problemas a serem superados pela escola. Chega-se, pois, à 
conclusão de que, ao pensar em projeto educacional, deve-se pensar em dois aspectos funda-
mentais: que individuo se quer formar e para que tipo de sociedade se forma o indivíduo. 
Assim sendo, contamos com o apoio e a colaboração de todos os envolvidos no processo pe-
dagógico das Unidades Educacionais, visando alcançarmos os melhores índices de acordo 
com as metas estabelecidas. 
 
Atenciosamente, 

 

Sonja Maria Lacerda 



A Equipe do CAE/Goiânia e Equipe de Inclusão da 

Coordenação Regional da Educação, Cultura e Esporte de 

Anápolis, promoveram, em 25/08/17, no Colégio Estadual 

Professor Faustino a Formação de Professores de 

Atendimento Educacional Especializado e Intérpretes de 

nossas unidades. 

Dia 28/08, Professora Sonja Maria Lacerda, 
Coordenadora Regional da Educação, Cultura e Esporte 
de Anápolis, recebeu em seu gabinete o vereador Lisieux 
José Borges, para tratar de assuntos importantes 
relacionados à Educação na cidade de Anápolis. 
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Aconteceu no Núcleo de Tecnologia Educacional de Anápolis, NTE/Anápolis, dias 28 e 

29/08, a formação de coordenadores pedagógicos e gestores das Unidades Educacionais da 

Regional Anápolis, ministrada pela equipe de tutoria educacional, sob a coordenação da 

Professora Roseli Narciso e participação da Professora Sonja Maria Lacerda, Coordenadora 

Regional da Educação, Cultura e Esporte de Anápolis. 

E o Goiás ENEM continua. Estão firmes no Polo Faculdade FI-

BRA/Anápolis e acompanhados pela Professora Salma - Departa-

mento Pedagógico da Coordenação Regional da Educação, Cultu-

ra e Esporte de Anápolis, 

Nos dias 24 e 25 de agosto a Professora Edjane, 

Departamento Pedagógico da Coordenação Re-

gional de Educação, Cultura e Esporte de Aná-

polis, participou do III Diálogo Formativo das Di-

retrizes Curriculares da Educação de Jovens e 

Adultos, em Goiânia, onde houve representação 

de Professores por área de conhecimento. 



FNDE  - Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, promove no período de setembro a 

outubro de 2017, na modalidade à distância, cursos para  gestores, executores e supervisores 
da merenda escolar, membros do Conselho Escolar das redes públicas de ensino, podendo 
ainda se estender aos demais servidores da unidade escolar.  A equipe de tutoria do FNDE 
encaminhou fichas de inscrição para as Unidades Escolares da  Coordenação Regional da 
Educação, Cultura e Esporte de Anápolis e as mesmas deverão ser entregues no 
Departamento do Censo Escolar, Matrícula Informatizada e  SIGE/CRECE –Anápolis, aos 
cuidados da Professora Damares. 
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Professora Sonja Lacerda, 

Coordenadora Regional da 

Educação, Cultura e Esporte 

de Anápolis, participou da 

solenidade em comemora-

ção dos 58 anos de funda-

ção da Radio Imprensa de     

Anápolis, no dia 28/08. 

No dia 23 de agosto, no NTE/Anápolis, Professora Sonja La-

cerda, Coordenadora Regional da Educação, Cultura e Es-

porte de Anápolis esteve reunida com a equipe do Colégio 

Estadual Polivalente Frei João Batista, Colégio Estadual 

Waldemar de Paula Cavalcanti e equipe do Departamento 

Pedagógico. Na oportunidade representante do Instituto Uni-

banco, Professor Ricardo Henrique, apresentou o Projeto 

Estudar Vale a Pena, que será desenvolvido nestas unida-

des educacionais. 

 Dia 24/08, a professora Rogéria Vita-

lina, do Departamento Pedagógico da 

CRECE/Anápolis, reuniu-se com dire-

tores, coordenadores e membros da 

Secretaria Municipal da Educação de 

Goianápolis, com objetivo de abordar 

as diretrizes do Projeto Aprendiza-

gem de 1º ao 5º ano do Ensino Fun-

damental.  



Em atendimento à demanda por 
aprendizes na área administrativa, 
a Faculdade SENAI de Anápolis, 
oferece vagas para 02 turmas a 
iniciarem em 17/10 próximo, sen-
do uma no período matutino e ou-
tra no vespertino com aulas nas 
terças e quintas-feiras.                      
  
Matrículas de 18 a 20/09. 
 
Reservas de vagas pelo 
e.mail  renildes.senai@sistemafi
eg.org.br  
Orientamos que iniciem seus pro-
cessos de seleção considerando 
os requisitos de lei e  as recomen-
dações: 

1. Ter, preferencialmente, 16 

anos de idade; 

2. cursando umas das séries 
do ensino médio; 

3.  Se PcD, minimamente al-
fabetizado ou em processo
(comunicar a deficiência ao 
encaminhar); 

4. Enviar para a matrícula 
com carta de encaminhamento 
garantindo a contratação; 

5. Trata-se de Programa Jo-
vem Aprendiz com qualifica-
ção profissional tanto teórica 
(no SENAI) quanto prática (na 
empresa), ambas de igual im-
portância e necessidade e, 
ainda, indissociáveis uma da 
outra. 
Não marcar a integração na 

empresa no mesmo dia e 
horário de início (integração 
no SENAI). A prática não 
pode anteceder ao início no 
curso. 
PARA A AULA INAUGU-
RAL NO SENAI (17/10): 
O aprendiz selecionado que 
pesquise nos sites do 
MTE  e outros sobre a LEI 
DA APRENDIZAGEM, 
PROGRAMA JOVEM 
APRENDIZ, MANUAL DA 
APRENDIZAGEM,etc.. pois 
este conhecimento prévio 
passa a ser requerido para 
Roda de Conversa na aula 
inaugural (devem registrar 
suas anotações e dúvidas). 
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ABERTURA DE TURMAS NOVAS ASSISTENTE ADMINISTRATIVO  

Divulgação da 26ª Edição dos Jogos Anapolinos do SESC 

Segue para conhecimento e divulgação para todos os 

professores de Educação Física da nossa Regional.  

 

(fichas em  anexo) 

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 

Coordenação  Regional de Educação, 

Cultura e Esporte de Anápolis  

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

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

