
 

 Você é muito importante...  

   Só Deus pode criar, mas você 
pode valorizar o que Ele criou. Só 
Deus pode dar a vida, mas você 
pode transmiti-la e respeitá-la. Só 
Deus pode dar fé, mas você pode 
dar o seu testemunho. Só Deus 
pode dar a paz, mas você pode 
semear a união. Só Deus pode 
dar a força, mas você pode enco-
rajar os desanimados. Só Deus 
pode dar o amor, mas você pode 
ensinar o outro a amar.  Só Deus 
pode dar alegria, mas você pode 
sorrir,  transmitir aos outros a ale-
gria de viver.  

  Só Deus pode fazer o impossí-
vel, mas você pode fazer o possí-
vel. Só Deus pode fazer a semen-
te do bem germinar, mas você po-
de plantá-la no coração humano.  
Só Deus basta a si mesmo... Mas 
Ele preferiu contar com você . 
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MEDITAÇÃO 

DEPARTAMENTO PEDAGÓGICO 

   Entre os dias 17 e 20 de janeiro de 2017,  reali-
zou-se a Semana do Planejamento anual dos Pro-
fessores da Subsecretaria Regional de Educa-
ção, Cultura e Esporte de Anápolis.  Durante estes 
dias, nossos professores planejaram de forma mo-
tivada,  criativa e com muito compromisso as ativi-
dades e projetos pedagógicos para o ano de 2017. 



 

‘’Voltar às aulas é ter a oportunidade de 

escrever o futuro com as cores do  

conhecimento e da  esperança’’. 

     No dia 23 de Janeiro, iniciaram-se as aulas 
na rede estadual de ensino com muita motiva-
ção e alegria. Para receber os estudantes, os 
colégios se mobilizaram e desenvolveram diver-
sas atividades e apresentações culturais e mu-
sicais.  

Confira abaixo fotos de algumas ações realiza-
das  na acolhida dos alunos: 

ACOLHIDA  

No primeiro dia de aula, a Profa. Sonja Maria 
Lacerda, visitou algumas Unidades Educacio-
nais desta Regional, desejando boas vindas a 
todos alunos, professores e equipe gestora. 



 

   Senhores gestores, sejam bem vindos ao Departamento Financei-
ro neste de ano de 2017. 

   Agradecemos todo empenho, atenção, competência no trabalho de 
2016, o nosso muito obrigado.   

Para refletir: " O que for que fizeres, trabalhai nisso de toda a alma como 
para o SENHOR".( Colossenses 3:23) 

DEPARTAMENTO FINANCEIRO 

 

 

 

 

 

     

 

Entregar as prestações de contas do 
recurso PROESCOLA - 2ª Parce-
la/2016, até o dia 13 de fevereiro de 
2017. 

 

 Solicitamos às Unidades Escolares 
listadas a seguir que encaminhem com 
urgência até dia 25 de janeiro de 2017, 
a prestação de contas do recurso 
do Proescola/Eleições/2016: 
 

1- Colégio Estadual Osório Rodri-
gues de Camargo. 

2- Colégio Estadual Mauro Borges 

 Solicitamos às Unidades Escolares lis-
tadas a seguir que encaminhem com ur-
gência até dia 25 de janeiro de 2017, a 
prestação de contas do recurso do 
FNDE/PDDE/Educação Básica/2016: 

1- Colégio Estadual Osório Rodrigues 

de Camargo 

2- Escola Estadual Benedita Cipriano 

Gomes 
 

Todos os conselhos escolares entregar 
as prestações de contas até dia 25 de 
janeiro de 2017.  

 

 

Mais informações:  

 

 

Responsável pelo Departamento Fi-
nanceiro—Elizabeth Batista Ribeiro 

   No dia 20 de janeiro, a Prefeitura Municipal de Anápolis, lançou a Campanha ''Sai 
ZIKA! Chega de DENGUE'', a professora Marisa Paz, esteve representando a Sub-
secretária Regional de Educação, Cultura e Esporte de Anápolis, o evento contou 
com a participação de lideranças políticas, religiosas, civis e militares. 

VAMOS TODOS ABRAÇAR ESTA CAMPANHA: 

SAI ZIKA! 
CHEGA DE DEN-

GUE 

VAMOS COMBATER O AEDES AEGYPTI 



 

     No dia 23 de janeiro, a profa. Sonja Maria Lacerda, participou da solenidade de 

início do ano letivo, inauguração de ampliação e reformas de salas e vestiários do  

CPMG Polivalente Gabriel Issa. Parabéns ao  tenente Coronel Elisboa Moreira Be-

lo, à toda equipe gestora e comunidade escolar.  

REFORMA E AMPLIAÇÃO  

APOIO À INCLUSÃO  

Srs. Gestores e Secretários 
 

   A modulação dos profissionais que 
irão atender aos alunos com deficiên-
cias matriculados na Rede Estadual, 
deverá ser providenciada e entregue 
ao departamento de inclusão. 

Segue em anexo a documentação ne-

cessária. 

Mediadora da Inclusão: Vilma Aparecida 

da Silva Bueno 



 

DEPARTAMENTO TÉCNICO ESCOLAR 

   Aconteceu entre os dias 18 e 20 de janeiro, a Conferência da modulação 
dos Professores e Coordenadores Pedagógicos e do grupo gestor das 92 
unidades escolares.  

‘’A diferença entre uma pessoa de sucesso e as outras não é falta de força, 
nem a falta de conhecimento, mas particularmente a falta de determina-
ção’’. PROGRAMA RECONHECER 2017. 

Coordenador do departamento Técnico Escolar—Daniel dos Santos Barbosa 

 PROGRAMA AGRINHO 2017 

    A Subsecretária  Profª Sonja, recebeu a visita do Sr. Leonardo  mobili-
zador do SENAR (Serviço Nacional de Aprendizagem Rural)  que esteve 
na ocasião renovando  as parcerias através do Programa Agrinho que es-
te ano irá trabalhar o tema: Fontes de energia renováveis.  

   O lançamento está previsto para o dia 23 de fevereiro no Senar-GO. 

   O SENAR/AR-GO por meio do Programa Agrinho tem como objetivo ge-
ral incentivar a prática pedagógica através de projetos que contemplem a 
construção do conhecimento, proporcionando a inserção de temas de re-
levância social, cultural, econômica, política e ambiental, visando melhori-
as constantes de hábitos e atitudes. 

 



 

 

 Prezados, estamos de volta com o nosso Boletim Semanal.  

  Aguardamos notícias de suas Unidades Educacionais e Departamen-
tos, estamos à disposição para divulgá-las e compartilharmos experiên-
cias. 

 

 

 

 

Subsecretaria Regional de Educação, Cultura e Esporte de Anápolis  

 JOVENS ACOLHEDORES 

   Parabéns aos estudantes do CEPI DR GENSERICO GONZAGA JAI-
ME, que foram selecionados para uma formação de Jovens Protagonis-
tas, oferecida pela SEDUCE, sob orientação do ICE (Instituto de Corres-
ponsabilidade pela Educação), que ocorreu em Goiânia de 16 a 
20/01/17. A intenção é oferecer aos estudantes conhecimento acerca 
das oficinas e metodologia a ser reaplicadas na semana do ACOLHI-
MENTO dos alunos dos Centros de Ensino em Período Integral. 

BANDEIRA DA PAZ 

    Informamos que o Projeto Bandeira da Paz terá início em nossas Unida-
des Escolares a partir do mês de fevereiro.  Lembramos que esse Projeto 
deverá  estar  inserido no Planejamento da Escola. No próximo Boletim en-
viaremos o cronograma do projeto. 
 
 
 

 
 
 

Coordenadora de Políticas Públicas - Salma Maria Raimundo Andrade 

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

