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    Boletim Informativo Nº 14 - Gabinete     25/04/2017                                      

Subsecretaria Regional de Educação, Cultura e Esporte de Anápolis 
 

É sucesso na escola?!  É sucesso aqui!! 

Parceira com Delegacia do Idoso e  Deficiente e 
SRECE/Anápolis é reafirmada 

XVIII Prêmio Arte na Escola Cidadã 

Não fique de fora 
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Visando preparar os estudantes do Ensino Médio para o 
Exame Nacional do Ensino Médio e o vestibular, durante as 
aulas do primeiro bimestre de 2017, do Colégio Estadual 
Jarbas Jaime- Pirenópolis/Go, foram trabalhados com os 
alunos, semanalmente,  exercícios de revisão de acordo com 
o conteúdo da matriz curricular, onde os mesmos foram ori-
entados a resolver os exercícios de forma dialogada procu-
rando sanar suas dificuldades e recebendo também dicas 
para o desenvolvimento e aprimoramento das competências 
e habilidades propostas pelo Ministério da Educação (MEC) 
possibilitando que o aluno melhore seu rendimento. 

 

 

 

SUCESSO NA ESCOLA ?!  É SUCESSO AQUI !  

O Colégio Estadual Jarbas Jaime- Pirenópolis/Go, 
investiu no Projeto Aulas de Reforço. 
Foram ministradas aulas de reforço com os alunos da 
terceira série do ensino médio, em dia e horário não leti-
vo, para reforçar e dar suporte aos conteúdos estuda-
dos no decorrer do bimestre e em determinados conteú-
dos básicos de matemática para  conseguirem uma me-
lhor sequência e continuidade nos conteúdos nos bi-
mestres seguintes. 

 

Através do jogo “Batalha Naval” os alunos, das segundas 
séries do ensino médio, puderam fixar os conceitos de li-
nha e coluna (posição) e os resultados dessa atividade 
serviram para o trabalho de organização de dados em Ma-
trizes.  

PROPAGAÇÃO DE CALOR POR CONVECÇÃO, CONDUÇÃO E IRRADIAÇÃO, foi outro 
projeto desenvolvido no Colégio Estadual Jarbas Jaime – Pirenópolis/Go, pelos alunos da 
2ª série A que realizaram experimentos sobre calorimetria e explicaram sobre o processo 
de propagação do calor entre dois sistemas através de três processos diferentes: a condu-
ção, a convecção e a irradiação. A proposta conteve  atividades experimentais com materiais 
de baixo custo, para auxiliar no processo ensino-aprendizagem. Face à importância de apre-
sentar experimentos correlacionados ao conteúdo visando incentivar novas formas de promo-
ver a construção do conhecimento e, consequentemente, aprendizagem significativa, estimu-
lando a participação de alunos na assimilação de conteúdos de Física. 
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Agentes Jovens do Colégio Estadual Jarbas Jai-
me- Pirenópolis/Go estão realizando palestras so-
bre Dengue nas escolas municipais da região. Esta 
foi no Povoado de Caxambu - Pirenópolis/Go. Ou-
tras já estão em planejamento! 

 

 

(Mosaico confeccionado pela escola) 

 

Semana da 1ª Jornada Cultural - EJA / 2017 
do Colégio Estadual Mauro Borges Teixeira - Neró-
polis/Go com diversas  oficinas: Interclasse, Produção 
Textual, Jogos Matemáticos, Receitas, Inovare Saúde, 
Flores Artesanais, Filmoteca e Mar de Balões.  

Utilizando-se de  atividades 
diversificadas sobre o verda-
deiro sentido da PÁSCOA e 
a importância da paz em 
nossas vidas - Bandeira da 
Paz -o Colégio Estadual 
Mauro Borges Teixeira - 
Nerópolis/Go, ministrou um 
circuito de palestras, com 
líderes religiosos da comuni-
dade. Estas foram ministra-
das pelo Padre Luiz Antonio 
( Paróquia São Benedito) e 
pelo Pastor Aparício ( Ministé-
rio  Ouvir e Crer).  

(Mosaicos confeccionados pela escola) 
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(Mosaicos confeccionados pela escola) 

O Colégio Estadual Mauro Borges Teixeira - Nerópolis/Go  promoveu a premiação de alu-
nos / turmas destaque no 1º bimestre / 2017 : 
1) leitores destaque do turno matutino;  
2) leitores destaque do turno vespertino; 
3) alunos destaque em matemática (professora Simone Rodrigues) - turno matutino;  
4) alunos destaque em matemática (professora Simone Rodrigues) -  turno vespertino;  
5) alunos destaque em médias do turno matutino; 
6) alunos destaque em médias do turno vespertino. 

O Colégio Estadual Padre Fernando Gomes de 
Melo -  Anápolis/Go, recebeu na data de 25/04/17, 
a visita do Professor Marco - representante do UNI-
BANCO, Professoras Grazy, Luciana e Marcia da 
SEDUCE; Professora Sonja Lacerda, Subsecretária 
SRECE/Anápolis e representantes da equipe peda-
gógica da SRECE/Anápolis , professora Roseli e 
Marcia. 

Nesta oportunidade a equipe da Unidade Escolar, 
pode apresentar a proposta de trabalho  pedagógi-
co  e os resultados a serem alcançados. 
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Projeto Escola da Vida - Colégio Estadual Waldemar de Paula Cavalcanti - Anápolis/Go  
Tema: Princípios que transformam os adolescentes  

 

 

Sabendo que o Conselho Escolar é de extrema importân-
cia para contribuir com o processo de implantação de au-
tonomia na escola, de forma que cada comunidade possa 
tratar os seus problemas e desta forma poder interagir, 
participar e opinar naquilo que realmente precisa, tanto 
no âmbito administrativo ou pedagógico da escola, no dia 
20 de abril, foi realizada no Colégio Estadual Professor 
José Paschoal da Silva / Silvânia - Goiás,  a eleição do 
Conselho Escolar. 

A participação da comunidade foi excelente. 

Aos eleitos nossos parabéns e desejo de sucesso.  
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Os alunos do PRONATEC- Programa 
Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e 
Emprego - Curso de Assistente  Adminis-
trativo, Colégio Estadual José Ludovico 
de Almeida– Anápolis/Go,  em parceria 
com o NTE/Anápolis, iniciaram o Módulo 
Prático de Operador de Computadores.  

É um prazer tê-los conosco. 

 Sucesso no aprendizado!!! 

            Direção do NTE/Anápolis 

Aula prática de Química, no  Colégio Estadual Américo Borges de Carvalho/Anápolis-Go. 
Só sucesso!! 

Alunos do Colégio Estadual General Curado-Anápolis/Go, iniciativa das mães de alunos, 
Senhoras Alzineide e Isabel, visitaram Casa de Idosos para a entrega dos mantimentos prove-
nientes de arrecadação. Parabéns!  

https://www.facebook.com/profile.php?id=100009546280705
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AGENDA DA SUBSECRETÁRIA REGIONAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE -  

Professora Sonja Maria Lacerda 

Professora Sonja Maria Lacerda, Subsecretária Regional 
de Educação, Cultura e Esporte de Anápolis, esteve pre-
sente, na data 25/04/2017, no Gabinete Municipal, junta-
mente com o Sr Prefeito Municipal de Anápolis Roberto 
Naves; o Vice-prefeito Márcio Cândido; o Deputado Esta-
dual Carlos Antônio e outras autoridades locais na posse 
do Conselho Municipal da Juventude de Anápolis. Pre-
senciaram a posse, os alunos do Colégio Estadual Pro-
fessor Faustino, acompanhados da diretora Karla Brenda 
e da professora Elaine e dos alunos do Colégio Estadual 
Antensina Santana.   

Professora Sonja,  destaca o valor da participação da ju-
ventude nos processos educacionais e políticos que vive-
mos na atualidade, ressaltando também a representação 
neste conselho, pela jovem Larrisa Ferreira, aluna da Re-
gional Anápolis. 

Parabéns aos Conselheiros e o desejo de sucesso para 
esta tarefa de participação ativa e efetiva dos jovens na 
sociedade do mundo, em questão a Juventude Anapolina.   

Professora Sonja, recebeu em seu gabinete, aos 24/04/2017, visitas de Secretários Munici-
pais das cidades de Anápolis/Go e de Silvânia/Go. 

Sr. Victor Emanuel Ribeiro, 
Secretário Municipal de Es-
porte de Anápolis. 

Sr. Valdir Antônio Rosa, Secretá-
rio Municipal de Cultura, Turismo 
e Juventude de Silvânia/Go  e Sra 
Dália Oppermam, Coordenadora 
da Secretaria Municipal de Educa-
ção de Silvânia/Go. 
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Com objetivo de obter informações sobre o atendi-
mento aos documentos  enviados pela equipe mul-
tiprofissional da SRECE/Anápolis, no que tange a 
alunos autistas, benefícios aos deficientes e aban-
dono de incapaz, na data de 25/04/2017, a equipe 
do Atendimento Educacional Especializado da 
Subsecretaria Regional de Educação, Cultura e 
Esporte, representada pelas profissionais: Adriane 
Paiva, Leila Maria, Maria Edileusa e Loanzir Rodo-
valho, estiveram na Delegacia  do Idoso e Pessoa 
com Deficiência de Anápolis. 

Nesta oportunidade reforçaram a parceria de Se-
gurança e Educação objetivando o cumprimento 
das políticas públicas e legislações de amparo a 
estes alunos.  

Sendo recebidas pelo Dr. Manoel Vanderic com  a 
atenção, presteza  e disponibilidade, o qual agra-
decemos pela parceria e atendimentos efetuados. 

Equipe de Inspeção da Subsecretaria reali-
zou em 24/04/17, mais uma reunião com 
grupo de diretores das escolas particulares 
de Anápolis. 

Parabéns pelo trabalho!!  

 

 

Professora Vilma Bueno, faz uma 
chamada aos gestores para oportu-
nizar seus alunos surdos do Ensino 
Médio.  Vejam e multiplique com eles 
as informações ao lado e na página  

“ Não fique de fora” deste boletim. 
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Estão abertas, até o dia 28 de maio, as inscrições para o Prêmio Arte na Escola Cidadã. 
 
 
O objetivo da ação, que este ano chega à sua 18ª edição, é identificar, reconhecer e divul-
gar projetos modelares na área de Artes em sala de aula. 
 
 
 Podem participar professores ou equipes de professores que tenham desenvolvido projetos 
nas linguagens Artes Visuais, Dança, Música ou Teatro. Eles devem ter sido realizados nos 
anos de 2015, 2016 e/ou concluídos até maio de 2017, em escolas de ensino regular, públi-
cas ou particulares. 
 
 São cinco categorias de premiação: Educação Infantil, Ensino Fundamental 1, Ensino Fun-
damental 2, Ensino Médio e Educação de Jovens e Adultos (EJA).  
 

 
 

Vale a pena conferir! 
 

 
As inscrições devem ser feitas http://artenaescola.org.br/hotsites/premio2017/ 
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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 

Subsecretaria Regional de Educação, 
Cultura e Esporte de Anápolis  

Segue, em anexo, cartaz com informações importan-
tes sobre a confecção da ID JOVEM. 

Solicitamos que divulguem para todos os alunos. 

Desde o fim do século XIX, nos Estados Unidos da 
América, no Brasil e em vários outros países ociden-
tais, o dia 1º de maio é tido como o Dia do Trabalho 
ou o Dia do Trabalhador. Tal data foi escolhida em 
razão de uma onda de manifestações e conflitos vio-
lentos que se desencadeou a partir de uma greve 
geral. Essa greve paralisou os parques industriais da 
cidade de Chicago (EUA), no dia 1º de maio de 
1886. Para compreendermos os motivos que leva-

ram os trabalhadores a tal greve e o porquê da escolha desse dia como marco de me-
mória, é necessário conhecer um pouco do contexto do período.  

Quer saber mais ?   

Acesse: http://brasilescola.uol.com.br/datas-comemorativas/dia-do-trabalho.htm 

              https://pt.wikipedia.org/wiki/Dia_do_Trabalhador 

 

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

