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                Boletim Informativo Nº 25 - GABINETE            15/09/2017 
Coordenação Regional de Educação, Cultura e Esporte de Anápolis 

 

 

 

Nesta edição 

      PREZADOS GESTORES E EQUIPES: 

 

            É com plena confiança e forte convicção que estamos apostando no excelente de-

sempenho de todos no tocante aos resultados das avaliações institucionais que ora se apre-

sentam. Sabedores de vossas responsabilidades frente ao trabalho no contexto das Unida-

des Educacionais, vimos reforçar que o comprometimento de todos é questão “sine qua non” 

para o alcance dos resultados esperados, o que tem sido marca inolvidável no cenário desta 

Regional. 

           Fica claro que todos os êxitos alcançados são frutos de um trabalho conjunto, cujos 

atores educacionais em cada espaço escolar vem desempenhando com maestria e respon-

sabilidade cada um de seus papéis frente à sua prática. 

           Assim, a Coordenação Regional de Educação, Cultura e Esporte de Anápolis vem 

conclamar a todos para que, impelidos pelo espírito da conquista se empenhem em conduzir 

de modo dinâmico e eficaz os caminhos para o alcance dos melhores resultados.  

         Sendo os alunos os principais sujeitos deste processo, reconhecemos que grande par-

te do sucesso esperado depende do esforço dos nossos educandos, que pode ser embalado 

pelo estímulo e incentivo que professores, coordenadores e gestores devem promover no 

cotidiano do espaço escolar.  

Contamos com o engajamento de todos na concretização e validação do nosso traba-

lho, conferindo assim, que somos muito bons na tarefa que nos propomos realizar!!! 
 

Profa. Sonja Maria Lacerda 

1 - Desfile de 7 de setembro na cidade de Anápolis; 

2 - Unidades Escolares homenageiam alunos destaque;  

3- Projeto da UEG  - “Leitura e escrita criativa”; 

4 - Sensibilização  sobre avaliações externas nas  unidades  educacionais da regio-
nal;  

5- PROFEN - motiva alunos de colégio da regional;  

6 - 2ª Capacitação sobre patrimônio conta com representantes da CRECE/Anápolis;  

7- Primeira Dama do estado de Goiás, Senhora Valéria Perillo, entrega portaria  em 
que contempla reformas na estrutura de unidade escolar;  

8- Dicas e oportunidades que vale a pena conferir.  
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1 - CEPMG Dr. Cézar Toledo 

2 - CEPMG Polivalente Gabriel Issa 

3 - CEPMG Arlindo Costa 

4 - C. E. Plínio Jaime 

5 - C. E. Jarbas Jayme 

6 - CEPI Dr. Genserico 

 

UNIDADES ESCOLARES QUE PARTICIPARAM DO DESFILE 

7 - C. E. José Ludovico de Almeida 

8 - C. E. Padre Trindade 

9 - C. E. Leiny Lopes 

10 - C. E. Gomes de Souza Ramos 

11- C. E. Virgínio Santillo 

12- SESI Jaiara 

Prezados gestores;  
  

           É com grande orgulho e profunda satisfação que vimos parabenizá-los pela exímia e 
refulgente participação no desfile de 7 de setembro último, momento singular na formatação 
de um evento que se configurou como exemplo de ética e cidadania na cidade de Anápolis. 
Reiteramos que nossas unidades educacionais atuaram com brilhantismo e maestria e, pelo 
fulgor e esmero de cada um que contribuiu para a grandeza e resplandecência do referido 
evento patriótico, nossos sinceros agradecimentos.  

O reconhecimento e gratulação são extensivos aos gestores, coordenadores, professores, 
alunos e comunidade escolar, que juntos demonstraram que somos exemplo de talento e de-
dicação à causa cívica!!!   

Profa. Sonja Maria Lacerda  
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Neste mês os alunos do 
Colégio Estadual Alfredo 
Nasser, de Terezópolis de 
Goiás, tiveram a oportunidade 
de participar de uma reunião 
sobre Ensino Médio juntamente 
com o Prefeito Municipal de 
Terezópolis, Francisco Alves,  e 
a Secretária Municipal de 
Educação, Maria Lucia 
Rodrigues, no Congresso 
Nacional, em Brasília.  

ALUNOS DESTAQUE 

 

1 - Colégio Estadual Alfredo 
Nasser  

- Terezópolis de Goiás 

2 - Colégio Estadual Herta 
Layser O’Dwyer - Anápolis 

3 - Colégio Estadual 
Vereador Luiz de Almeida  

 - Anápolis 

No Colégio Estadual da Polícia Militar de Goiás - Dr. Cézar Toledo, 
em Anápolis, foram entregues  certificados para os melhores 
leitores e para o 1º e 2º lugares do Programa Jovem de Futuro. 
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O Professor Eduardo, parceiro do Colégio 
Estadual Alfredo Nasser - Terezópolis de 
Goiás, ministra aulas de Biologia  no contraturno 
para os alunos que participarão do ENEM/2017. 

Alunos do 7º ano do Ensino Fundamental, do Colégio 
Estadual Frei João Batista - Anápolis, participam do 
Projeto da UEG  - Universidade Estadual de Goiás, “Leitura 
e escrita criativa”, com foco no livro: Robinson Crusoé de 
Daniel Defoe. 

Momento de sensibilização sobre avaliações externas nas unidades educacionais da Regional.  

 

Colégio Estadual  Durval Nunes da Mata Colégio Estadual Leiny Lopes de Souza  

No dia 01/09/2017, no turno noturno, aconteceu nas dependências do Colégio Estadual Carlos 
de Pina-Anápolis, a culminância do projeto Noite Cultural, que teve como objetivo despertar o 
interesse pelos aspectos históricos e culturais do Brasil. O evento teve comidas típicas, 
apresentações artísticas, danças regionais e exposição de trabalhos que foram orientados 
pelos professores. No encerramento da noite aconteceu um bingo, com prendas doadas pelos 
servidores e comunidade.  
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A Coordenadora Regional de Educação, Cultura e Es-

porte de Anápolis, Professora Sonja Maria Lacerda, 

prestigia juntamente com autoridades municipais o 

Desfile Cívico de 07 de setembro em nossa cidade. 

As professoras, Shirley Cordeiro e Maria Claudia, participaram da 2ª Capacitação sobre 

Patrimônio, na Superintendência  de Ensino Fundamental, em Goiânia.  

 No dia 06 de setembro, a Diretora do Núcleo Administrativo da CRECE/Anápolis e a 
assessora de Gabinete desta Coordenação Regional, Shirley Cortez  e Maysa Botosso 
representaram a Professora Sonja Maria Lacerda na solenidade de entrega da portaria em 
que contempla reformas na estrutura do Colégio Estadual Comendador Joaquim Alves – 
Pirenópolis, entregue pela Primeira Dama do Estado de Goiás, Senhora Valéria Perillo. 

Aconteceu no NTE/Anápolis, no dia 12 de setembro, o 
Encontro com a Equipe Técnica da Secretaria do 
Estado de Educação, Cultura e Esporte de Goiás, 
Segplan, Coordenação Regional de Educação, 
Cultura e Esporte de Anápolis, Itaú Social e CIEDS, 
do Programa Relação Família – Escola. 
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A assessora de gabinete, professora Maysa Botosso, 

está acompanhando a Delegação de estudantes 

atletas de Anápolis nos Jogos Escolares da 

Juventude, que estão sendo realizados na cidade de 

Curitiba entre os dias 12 e 22 desse mês. Cerca de 

150 estudantes entre 12 e 14 anos disputam 

medalhas em treze modalidades esportivas 

individuais e coletivas diferentes.   

As professoras Salma e Rogéria, a tutora educacional Marta e o grupo gestor do 
Colégio Estadual Waldemar de Paula Cavalcanti recepcionaram calorosamente a 
equipe do Instituto Unibanco e acompanharam a equipe de voluntários com o 
projeto ESTUDAR VALE A PENA. 

JOGOS ESCOLARES  
DA JUVENTUDE - 2017 

No Colégio Estadual Padre Fernando Gomes de Melo—
Anápolis, aconteceu uma ação conjunta da equipe gestora, agente 
jovem e com a Polícia Militar do Estado de Goiás, que  trouxe o 
cabo Gleydson a  realizar  um bate papo descontraído com as 3ªs 
séries do Ensino Médio - noturno. O objetivo era de esclarecer 
dúvidas do trabalho da Polícia Militar, falar dos desafios e 
problemas enfrentados no dia a dia e questões que tange a patrulha 
escolar, além do combate ao uso de drogas nas escolas. Esse 
projeto partiu dos alunos, sob o comando do aluno da 3ª série C, 
João Marcos, que sentiu a necessidade de se aproximar da polícia e 
entender um pouco mais dessa carreira tão honrosa.  
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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. 

Subsecretaria Regional de Educação, 
Cultura e Esporte de Anápolis  

Vejam todas as fotos enviadas pelas Unidades Escolares no Blog e no Facebook.. 

O Departamento Estadual de Trânsito de Goiás - DETRAN/GO e O Programa Educando e 
Valorizando a Vida, da Universidade Estadual de Goiás, em parceria com a Secretaria de 
Educação, Cultura e Esporte (SEDUCE) juntamente com outros órgãos de educação pública e 
privada, promoverão o 1º Premio da Semana Nacional de Trânsito, com a temática “Minha 
escolha faz a diferença no trânsito”.  

 

Os links para acessar informações sobre a premiação da Semana Nacional de Trânsito: 

http://www.evv.ueg.br/Anexos_Oficiais_1_Premio_SNT_2017.pdf 
http://www.evv.ueg.b r/Regulamento_1_premio_snt_dtr.pdf 

Orientações em anexo ( I, II, III e IV) 

Anexos VII, VIII e IX 

Estão abertas as inscrições para o Concurso Cultural Juventude e Direitos Humanos até o dia 
29 de setembro. Os participantes devem ser estudantes do Ensino Médio ou Superior e ter 
entre 15 e 29 anos.  (Anexo V E VI) 

CAPACITAÇÃO 2017 

A SEDUCE, a Superintendência de Ensino Fundamental e o 
Núcleo de Educação Especial por meio do Núcleo de Atividades 
de Altas Habilidades/ Superdotação - NAAH/S informam aos 
interessados novas turmas do curso de formação: 
FUNDAMENTOS TEÓRICOS EM EDUCAÇÃO ESPECIAL NA 
PERSPECTIVA INCLUSIVA – ALTAS HABILIDADES / 
SUPERDOTAÇÃO. 

O curso é semipresencial, 60 horas (40 presenciais e 20 não 
presenciais), ministrado uma vez por semana com duração de 4 
horas por encontro. Início das aulas: 12 de setembro. Matutino: 
7h30min às 11h30min e vespertino:  13h30min às 17h30min. 

Local: Av. Anhanguera, esq. com Av. Goiás, Qd.9, nº 5110 – 
Centro; Ed. Moacir Teles, 4º andar – Goiânia – GO.   INSCRIÇÃO: 
Os interessados deverão solicitar a ficha de inscrição diretamente 
ao Diretor de cada Unidade Escolar ou pelo e-mail 
naahs.go@seduc.go.gov.br (anexo VIII). 

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

