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Senhores Diretores, 

Enfatizamos a todos que é de respon-
sabilidade do grupo gestor garantir o 
cumprimento das diretrizes apresenta-
das pela SEDUCE. Assim, solicitamos 
atenção especial no sentido de que o 
calendário escolar e a matriz curricular 
sejam cumpridos rigorosamente. 

Reiteramos que a carga horária de ca-
da disciplina deve ser conferida pela 
coordenação, visto que o feriado pro-
longado poderá gerar dificuldade de se 
cumprir a carga horária em sua plenitu-
de. Vale ressaltar que não deve ser 
permitido contar como aula dada as 
atividades como: palestras, festivida-
des e ou qualquer evento que não es-
teja descrito no PPP. Tais atividades 
extracurriculares devem ser oferecidas 
no contraturno, sem prejuízo ao cum-
primento dos dias letivos. Contamos 
com o compromisso de todos objeti-
vando evitar transtornos. 

Sonja Maria Lacerda 

“Ser mulher é ter a honra de ver a 
figura feminina sendo reconhecida 
na sociedade, sem perder a delica-
deza da maternidade e muito me-
nos o charme”.  

Nada mais contraditório do que ser 
mulher… 

Mulher que pensa com o coração, 
age pela emoção e vence pelo amor. 
Que vive milhões de emoções num 
só dia e transmite, cada uma delas, 

num único olhar. 
Que cobra de si a perfeição e vive ar-
rumando desculpas para os erros da-

queles a quem ama. 
Que hospeda no ventre outras almas, 
dá a luz e depois fica cega, diante da 

beleza dos filhos que gerou. 
Que dá as asas, ensina a voar, mas 

não quer ver partir os pássaros, mes-
mo sabendo que eles não lhe perten-

cem. 
Que se enfeita toda e perfuma o leito, 

ainda que seu amor nem perceba 
mais tais detalhes. 

Que como uma feiticeira transforma 
em luz e sorriso as dores que sente 

na alma, só para ninguém notar. 
E ainda tem que ser forte, pra dar os 

ombros para quem neles precise 
chorar. 

PARABENS MULHER!!! 



 

 
 
 
 
 
 

     

 

 

Cerca de 200 professores da rede estadual de ensino participaram na quarta-feira, 
22/2, de um encontro de formação no município de Anápolis. O objetivo da reunião foi 
a apresentação do Aprender +, um caderno de atividades de Língua Portuguesa e Ma-
temática voltado para alunos do 5º e 9º anos do Ensino Fundamental e 3ª série do En-
sino Médio. 

  Desenvolvido pela Superintendência de Inteligência Pedagógica da Secretaria de 
Educação, Cultura e Esporte de Goiás (Seduce), o Aprender + foi lançado no início da 
semana pela secretária Raquel Teixeira. Cerca de 150 mil estudantes e 8 mil professo-
res utilizarão o material pedagógico complementar durante os três primeiros bimestres 
do ano. 

   A formação realizada em Anápolis ainda vai percorrer diversos municípios goianos 
ao longo do mês de março. A intenção é capacitar os professores para que o material 
seja aproveitado da melhor forma possível. 

   A pauta do encontro foi constituída por quatro momentos formativos: apresentação 
do Aprender+; gestão do projeto em sala de aula; planejamento e a relação entre o 
material e as avaliações internas e externas.  

   Estiveram presentes também o Superintendente  de Inteligência Pedagógica, Marce-
lo Jerônimo, a Subsecretária Regional de Educação, Cultura e Esporte de Anápolis, 
Profa. Sonja Maria Lacerda e a Diretora do Núcleo Pedagógico, Profa. Roseli Narciza 
Santiago. 



 

Culminância do Projeto Matemática no 
Cotidiano dos alunos do Colégio Estadual 
José Ludovico de Almeida.  

 

Os alunos do Colégio Estadual 
Américo Borges de Carvalho, participa-
ram da ‘’Queimada Gramatical", uma ati-
vidade dinâmica para revisão das conjun-
ções coordenativas e subordinativas.  

Sob orientação da professora, os 
alunos possuíam placas com a classifica-
ção das conjunções. A professora lia fra-
ses, os alunos identificavam a conjunção 
e sua classificação e o alvo da queimada 
era o aluno com a placa da resposta. 

Na atividade foi priorizado o entendi-
mento do sentido das conjunções na 
construção do texto. Após jogar várias 
vezes, no retorno para sala de aula, o 
exercício foi repetido por escrito, e na se-
quência, foram propostas opiniões, críti-
cas e avaliações referentes a atividade 
realizada. 

Os alunos do Colégio Estadual Herta 
Layser, participam com muito empenho e 
alegria das aulas de Ginástica  rítmica 
desportiva. 

 

O professor de Geografia do Colégio Esta-
dual Genoveva Rezende Carneiro no obje-
tivo de contextualizar os temas e conteú-
dos relacionados à disciplina desenvolveu 
juntamente com os alunos um projeto de 
construção de maquetes sobre as paisa-
gens urbanas e rurais com o intuito de es-
timular a criatividade e aguçar o saber ge-

ográfico de forma concreta. 

 

 

 

 

Os alunos da Escola Maria Montessori, 
Unidade Educacional da APAE-Anápolis, 
celebraram o carnaval com bastante ale-
gria! 
A festança ocorreu no auditório da escola 
nesta sexta-feira, dia 24 de fevereiro. Ao 
som de músicas animadas, essa turma 
mostrou que no quesito alegria eles são 

nota 10!  

O grupo gestor do Ginásio Anchieta, reali-
zou com todos os alunos o recreio carna-
valesco, cujo objetivo  foi proporcionar mo-
mentos de interação  e descontração entre 
os estudantes melhorando o clima escolar. 



 

A professora de Química do Colégio Esta-
dual Waldemar de Paula Cavalcante, reali-
zou uma aula de Química experimental “ 
tirando a Química do Papel, os mesmos uti-
lizaram os artifícios de noções básicas, com 
as reações que acontecem, o que temos de 
soluto e solvente, quanto a quantidades ne-
cessárias para que essas reações aconte-
çam. Foi uma aula bastante proveitosa com 
a participação de todos alunos e coordena-
da pela coordenadora do noturno Dorcas 
Olímpia Có. 

 

 

 

 

 

 

Ensaio da banda dos alunos da Escola Es-
tadual André Gaudié Fleury Curado em 
Posse D'Abadia, onde são regidas pelos 
professores Geraldo e Lênio, valorizando 
em suas aulas o desempenho e o prazer 
pela Arte da Música.  

 

 

 

 

Projeto Refazer - Musicoterapia para alunos 
autistas - equipe de professores do Colégio 
Estadual Zeca Batista e presença da psicó-
loga da SRECEA, Eliana.  

 

 

 

 

 

 

Sempre é tempo de plantar e depois de 
colher tudo aquilo que semeou.  
Horta - Colheita de milho plantado pelos 
alunos do Colégio Estadual Padre Trin-
dade. 

 

 

 

 

 

 

 

Os alunos dos 4º anos da Escola SESI 
Jaiara, de forma lúdica, expressaram os 
conhecimentos aprendidos sobre o Re-
levo do Brasil. O trabalho proposto teve 
como objetivo interagir a família no pro-
cesso ensino aprendizagem na monta-
gem de uma maquete representando os 
tipos de relevo brasileiro e apresenta-
ção oral sobre o que aprenderam duran-
te as aulas sobre o assunto.  

 

 

 

 

 

O 
Projeto Contar Histórias, realizado pelos 
professores Daniel e Mariane da Escola 
SESI Jaiara, vem despertar de modo 
lúdico e imaginativo os alunos do 1º ao 
5º anos, o gosto pela leitura. O hábito 
de ler deve ser aguçado nas crianças 
para formar futuros leitores estimulando 
a criatividade, a imaginação e a curiosi-
dade e consequentemente o desenvol-
vimento da linguagem oral e corporal . 



 

Aconteceu no dia 23 de fevereiro, capacita-
ção do departamento do SIGE e SIAP, para 
os Secretários(as) Escolares das cidades 
de Vianópolis e Silvânia. Parabéns profa. 
Damares Terezinha Matos Ribeiro e equipe. 

 
 

CAPACITAÇÃO SIGE E SIAP 

PNAIC  

A profa. Myriam Marques, participou da reuni-
ão com a Superintendente do Ensino Funda-
mental, Profa. Márcia Rocha para tratar de as-
suntos referentes ao PNAIC. 
Programa Nacional de Alfabetização na Idade 
Certa.  Logo serão repassadas mais informa-
ções. 

 

A profª Sonja, equipe gestora, professo-
res e alunos do CEPI Dr. Genserico fo-
ram entrevistados no dia 22/02, pela 
Rádio 96 FM, sobre o Ensino Médio In-
tegral. 

 

 

 

 

PROJETO BANDEIRA DA PAZ 

Parabenizamos as Unidades escolares 
que já realizaram as atividades do Pro-
jeto Bandeira da Paz, iniciado no  mês 
de fevereiro a partir do dia 20/02/2017, 
com várias atividades desenvolvidas de 
forma interdisciplinar como  músicas, 
textos, poesias, cartazes, palestras, ví-
deos e várias apresentações. Sabemos 
da importância desse Projeto e acredita-
mos no empenho e compromisso de to-
das as Unidades Escolares jurisdiciona-
das à SRECE- ANÁPOLIS. Desejamos 
que o nosso Slogan seja uma realidade 
em nosso local de trabalho:  “Que a pro-
moção da Paz seja sempre nosso com-
promisso e vivenciá-la seja a nossa re-
compensa.”  

Agradecemos e parabenizamos a 
todas as Unidades Educacionais 
acima citadas pelo trabalho que 

vem sendo desenvolvido com mui-
to compromisso e competência!!!    

Prezados Gestores, 
 

O Programa Ensino Médio Inovador – ProE-
MI,  está liberado  para a postagem do Plano 
de Redesenho Curricular – PRC. 
Passo a passo: 
*Utilizar o navegador Mozilla Firefox; 
*Entrar no PDDE Interativo com o login e se-
nha do gestor; 
*Clique na aba do ProEMI; 
* Faça a leitura e análise do Plano de Atendi-
mento Global – PAG e assinale a marcação 
no final; 
*Preencher todos os campos do PRC de 
acordo com diagnóstico, currículo referência 
e matriz curricular. 
Reiteramos que todo o plano deverá ser pos-
tado antes do dia 15 de março de 2017. Não 
deixe para o último dia, pois o sistema pode-
rá estar sobrecarregado e travar.             

 Bom trabalho!  

DEPARTAMENTO PEDAGÓGICO 



 

CONVOCAÇÃO  
 
Encontro da REAI (Rede de Apoio a Inclu-
são). 
 
DIA: 14/03/2017 
HORÁRIO: 08h00 
LOCAL: Teatro Municipal . 
PÚBLICO ALVO: Professores de AEE, 
Professores de Apoio, Intérpretes de Li-
bras.  
 

Contaremos com a presença da Gerente 
de Ensino Especial, Profa. Lorena Rezende 
Carvalho.  

Contamos com a presença de todos! 

PROGRAMA AGRINHO 

No dia 23 de fevereiro a Subsecretária 
Prof.ª Sonja Maria Lacerda juntamente 
com a Prof.ª Rogéria estiveram presen-
tes no lançamento do Programa Agrinho
-2017 no SENAR-GO (Serviço Nacional 
de Aprendizagem Rural) que este ano 
irá trabalhar o tema: Fontes de energias 
renováveis. 
Desde 2008 o SENAR-GO, por meio do 
Programa Agrinho tem como objetivo 
geral incentivar a prática pedagógica 
através de projetos que contemplem a 
construção do conhecimento, proporcio-
nando a inserção de temas de relevân-
cia social, cultural, econômica, política e 
ambiental, visando melhorias constantes 
de hábitos e atitudes. 
Todas as unidades educacionais estão 
convidadas a participar desta nova edi-
ção dando início imediato às atividades 
envolvendo o tema. 
Maiores informações serão repassadas 

posteriormente. 

Rogéria Vitalina Theodoro Silva 
Técnica Pedagógica 

Núcleo de Orientação Pedagógica 
SRE/Anápolis 

DEPARTAMENTO DE INCLUSÃO 

CONVOCAÇÃO  
 

III Formação Presencial de Gestores e Co-
ordenadores Pedagógicos em Polos. 

Público Alvo: Gestor Escolar, Coordena-
dor(a) Pedagógico atendidos pelo Projeto 
Jovens do Futuro III Geração. 

Segue em anexo mais informações relati-
vas às turmas .                                              

DEPARTAMENTO PEDAGÓGICO 

DEPARTAMENTO DA MERENDA 

Prezados Gestores, 
A equipe da ‘’Merenda Escolar’’ informa 
que os Borderôs relacionados aos Progra-
mas —PNEA relativos aos períodos 23/01 
a 24/02/2017, já estão disponíveis e foram 
enviados para todos e-mails das Unidades 
Educacionais Jurisdicionadas desta Regio-
nal. 

Eunice de Faria 
Supervisora Técnica da Merenda Escolar 

REUNIÃODA INCLUSÃO 

Equipe do departamento de Inclusão 
reunida com a Profa. Sonja Maria Lacer-
da, planejando, traçando metas e estra-
tégias para as diversas ações que serão 
realizadas neste ano letivo.  

Data S.R.E Local Formadores 

06 e 07 
de março 

Anápolis  
(Turma III) 

NTE    
ANÁPO-

Jordana e Eli-
ane Cotrim 09 e 10 

de março  
Anápolis  
(Turma IV) 

NTE   
ANÁPO-

13 e 14 Anápolis 
NTE     
Anápolis Simone e 

Cleide 
16 e 17 Anápolis 

NTE     
Anápolis 



 

UNIDADES ESCOLARES EM DESTAQUE ENEM 2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

       Parabenizamos as Unidades Educacionais que foram destaque no 
ENEM/2016, ressaltando que do esforço de todos, obtivemos o êxito de-
sejado. Nossos cumprimentos aos gestores, professores, pais e, principal-
mente, aos alunos que demonstraram ser capazes de transpor a linha 
imaginária que circunda o concorrido universo do Exame Nacional do En-
sino Médio em nosso país.  

      A Subsecretaria Regional de Educação, Cultura e Esporte de Anápolis 
orgulha-se de todas as nossas Unidades Educacionais que não pouparam 
esforços no sentido de preparar os alunos para alcançarem média no 
ENEM/2016, destacando as Unidades: 1º Lugar—CPMG Cezar Toledo 
(545 pontos), 15º—Lugar Colégio Estadual Polivalente Frei João Batista 
(500,09 pontos) e o 20º Lugar—Colégio Estadual, Roque Romeu  Ramos 
(494,40 pontos) que ficaram entre as vinte (20) melhores notas do Estado 
de Goiás. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sonja Maria Lacerda 



 

O projeto do curso à distância é resultado da parceria entre o Núcleo de Atividades de 
Altas/Superdotação – NAAH/S e o Centro de Estudo e pesquisa Ciranda da Arte, que 
visa alcançar o maior número de profissionais da educação das cidades do interior de 
nosso Estado. 

“Acreditamos que esta ação pioneira entre os Núcleos de formação em EaD seja o 
marco para que o atendimento educacional especializado se torne efetivo no sentido 
de atender a todas as necessidades dos estudantes da rede estadual de ensino”, afir-
mou Lorena Resende Carvalho, Gerente do Ensino Especial, durante o lançamento 
da modalidade na última terça-feira, 21, no auditório do Núcleo de Tecnologia Educa-
cional de Goiânia– NTE – Vila Nova. 

Podem se inscrever professores regente ou de apoio e/ou profissional de AEE efetivo 
e/ou contratado do Estado de Goiás, que residam no interior do Estado de Goiás 
(exceto região metropolitana). As vagas serão divididas obedecendo ao percentual de 
80% destinadas a Profissionais da Educação da Rede Estadual de Ensino, e 20% das 
vagas destinadas a Profissionais da Educação da Rede Municipal e/ou Particular. Ao 
todo serão oferecidas 200 vagas. Início do curso previsto para o dia 15 de março. 

 Acesse e preencha o formulário: https://goo.gl/forms/b7ErzMrPuqYBJ7DN2 

Subsecretaria Regional de Educação, Cultura e Esporte de Anápolis  

OLIMPÍADA BRASILEIRA DE MATEMÁTICA  

             

         Estão abertas as  inscrições para a  13ª Olimpíada Brasileira de Matemática das 
Escolas Públicas – OBMEP 2017.  

Inscrições até  31 de março, no site da OBMEP. 

        Contamos novamente com vocês para incentivar os alunos a participar de mais 
uma edição da OBMEP (alunos do 6º ao 9º ano do Ensino Fundamental e alunos do 
Ensino Médio). 

Estamos à disposição para ajudar no que for necessário. 
 

Mais informações:   

                                            Edjane Almeida Oliveira 

Técnica Pedagógica de Ensino Médio e EJA 

https://goo.gl/forms/b7ErzMrPuqYBJ7DN2
https://www.facebook.com/SubsecretariaEducacaoAnapolis/

