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Boletim Informativo Nº 16 - Gabinete   de  10/05/2017  
Subsecretaria Regional de Educação, Cultura e Esporte de Anápolis 

        Nesta edição 

 

Em discurso proferido durante o Goiás na Frente – Educação, realizado 
no dia 4 de maio, a Secretária de Educação, Cultura e Esporte de Goi-

ás, Raquel Teixeira, reforçou que a rede pública estadual passa por 
um momento histórico ao contar com pacotes de medidas que beneficiará 
todos os servidores da área educacional. O discurso foi publicado em for-
ma de artigo no Jornal Diário da Manhã no dia 5 de maio.  
 

Confira na íntegra o discurso Celebrando a Educação 
http://site.seduce.go.gov.br/educacao/celebrando-a-educacao-discurso-de
-raquel-teixeira-no-goias-na-frente-educacao/ 
https://impresso.dm.com.br/edicao/20170505/pagina/23 

 Sucesso na escola ?! É sucesso 
aqui 

Trabalho dinâmico e versátil da 
Professora Sonja Lacerda e Equi-
pe 

 O ENEM 2017 está no ar 

 Professora Raquel, Secretária de 
Estado da Educação, Cultura e 
Esporte - Celebrando a Educa-
ção 

 Uma homenagem ao Dia das 
Mães 
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Sucesso na escola ?!  É sucesso aqui !  

Imaginem momentos de alegria, 
descontração e dinâmicas que 
movimentaram o grupo presente ! 

Este foi o retrato do Projeto de 
Gestão de Pessoal com os profis-
sionais do Colégio Estadual Ve-
reador Luiz de Almeida - Anápo-
lis/Go com a psicóloga Eliane, dia 
02/05/17 . 

Excelente trabalho !!  

Colégio Estadual General Curado  - Anápolis/Go e suas aulas motivadas:  

utilizando karaokê 

Educação Física em um Luau  

aula de música e canto -  Descobrindo talentos 

Professora Lurdinha Figueiredo, aula de  Química, com alunos, explicando suas experiências 
sobre a quebra de tensão do leite e os efeitos do álcool no cérebro. 

https://www.facebook.com/lurdinha.figueiredo.9
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Na manhã de 03/05, no NTE - Núcleo de Tecnologia Educacional 

de Anápolis,  a professora Sonja Maria Lacerda, juntamente com a 

equipe da Subsecretaria Regional de Educação e Cultura de Aná-

polis, reuniram-se com alguns diretores de Escolas Estaduais, pa-

ra planejar e discutir ações dos alojamentos nos Jogos Estudantis 

2017, referente a fase Estadual, previsão para que tenha presen-

ça de aproximadamente 2500 participantes. 

 

 

A rede pública estadual passa por um momento histórico. Poucos dias depois de anunciar um 

amplo pacote de medidas que beneficiará todos os servidores da área educacional, o Governo 

de Goiás, por meio da Secretaria de Educação, Cultura e Esporte de Goiás, liderada pela profes-

sora Raquel Teixeira, apresentou outra série de melhorias para o setor durante o Goiás na Fren-

te – Educação. O evento contou ainda com a presença do vice-governador José Eliton, coorde-

nador geral do Goiás na Frente, e de diversas autoridades, secretários, deputados, prefeitos, 

subsecretários, superintendentes, diretores de escolas e alunos. Agradecemos a todos os gesto-

res, professores, servidores, alunos, pais que prestigiaram o evento. 
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Regado a um saboroso lanche, na noite de 

03/05, no Ginásio Internacional Newton de Fa-

ria-Anápolis/Go, a professora Sonja Maria La-

cerda, realizou o Congresso Técnico da Fase 

Intermunicipal dos Jogos Estudantis 2017,  

com todos os técnicos esportivos inscritos nos 

jogos. 

Por ocasião foram sorteadas as chaves  dos 

grupos por modalidade. 

Agradecemos a equipe da SRECE/Anápolis 

pelo apoio e organização.  

Mais uma vez o GOIAS 

ENEM 2017 deu show 

em Anápolis!! 

245 alunos presentes e a todo 

vapor para o ENEM 2017.. Essa 

galera é esperta e não veio pra 

brincar!! 

 Os alunos do PRONATEC - Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego - 
Curso de Assistente  Administrativo, Colégio Estadual José Ludovico de Almeida – Anápo-
lis/Go,  em parceria com o NTE/Anápolis,  estão motivados  e estudam   o Módulo Prático de 
Operador de Computadores.  
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ANEXOS 

 

 O ENEM 2017 está no ar 

Período de inscrição, de  08/05/2017  a  
19/05/2017 

As inscrições começaram dia 08/05 e irão até 19/05/2017. 
As inscrições deverão ser feitas exclusivamente pela inter-
net, no site do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas 
Educacionais (Inep), por meio do link página do participante. 

Maiores informações em http://enem.inep.gov.br/participante  
ou http://inep.gov.br/.  

Você terá conhecimento de todos seus direitos e  toda a di-
nâmica do processo ENEM 2017, lendo o edital na página 

http://download.inep.gov.br/educacao_basica/enem/edital/2017/edital_enem_2017.pdf 

 

 

C r o n o g r a m a 

          10/04 * Publicação do edital 

    8 a 19/05 * Inscrição 

    5 e 12/11 * Aplicação das provas 

19/01/2018 * Divulgação dos resul-

tados 

Senhores gestores, fiquem atentos ao cronograma de en-

trega das planilhas do Reconhecer,   período: 17/04 a 

28/04 e 01/05 a 12/05 (cronograma será enviado pela equi-

pe de técnicos). 

 

Nesta Etapa dos Jogos Estudantis 2017, esta-

mos na fase (Municipal/Intermunicipal) em que 

os Jogos envolvem os 246 municípios e as 15 

Subsecretarias de Educação, com competições 

em todas as modalidades coletivas e individuais.  

Confira a tabela nº 01 dos Jogos Estudantis  - Fa-

se Intermunicipal - Anápolis , em anexo. 
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“ Nesta semana comemoraremos o dia das mães e com certeza 
veremos, ouviremos e receberemos muitas homenagens, abra-
ços e até presentes. De todas as datas comemorativas, essa é a 
data que mais me emociona por tudo que significa.  

Quando pequena, durante a noite, chamava pela minha mãe 
com a desculpa de quer tomar água, só pra ter certeza que ela 
estava por perto.  

Cresci e mesmo não a tendo mais, sinto sua presença e às vezes digo que ela ainda cuida 
de mim, nas mais diversas formas. Hoje sou mãe e também avó e, espero ter feito alguma 
diferença na vida de meus filhos, assim como tenho me esforçado pra que meus netos um 
dia também tenham essas doces lembranças. Meu filho um dia escreveu que o amor de mãe 
não tem limites. Eu acredito nele. Às vezes amamos tanto que fazemos coisas que podem 
ser ridículas, hilárias e assustadoras. Sou tudo isso. Uma mãe realizada, agradecida, orgu-
lhosa, admiradora e apaixonada pelos meus filhos e nesse pacote, tem espaço para os ne-
tos, noras e genro. Porque o meu amor é do tamanho do mundo e muiiiiiito mais. ” 

 

 

Professora Vilma Bueno - Filha, Mãe, Avó, Professora e coorde-
nadora da equipe do AEE - SRECE/Anápolis -Go, traduz neste 
depoimento, o  significado de ser mãe e avó !  

Quais escolas brasileiras podem ser chamadas de inovadoras? O Ministério da Educação e Cul-
tura lançou, no fim do ano passado, o Mapa de Inovação e Criatividade na Educação Básica, 
com o objetivo de fortalecer instituições públicas e particulares e organizações não governamen-
tais que possuem propostas arrojadas na Educação Básica  

Para identificar quem estava fazendo um trabalho realmente inovador, o ministério abriu uma 
chamada pública em setembro do ano passado para a qual se inscreveram 682 entidades. Os 
grupos de trabalho regionais avaliaram as inscrições segundo cinco critérios: gestão, currículo, 
ambiente, metodologia e intersetorialidade  

Fonte: http://criatividade.mec.gov.br/noticias/78-sua-escola-esta-no-mapa-de-inovacao-e-
criatividade-do-mec 

Sua escola está no mapa de inovação e criatividade do MEC? 

http://simec.mec.gov.br/educriativa/mapa_questionario.php
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COMUNICADO IMPORTANTE 

Comunicamos que todas as notícias a 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  

 

 

 

É comum, no mundo contemporâneo, a comemoração do Dia das Mães em todo segundo do-
mingo de maio. Essa data já se tornou sinônimo de afeto, carinho, consideração pelas genitoras 
e também símbolo de consumismo. A despeito do viés mercadológico, o Dia das Mães é uma da-
ta de singular importância para o mundo ocidental, sobretudo por reforçar os vínculos familiares. 
Mas como o segundo domingo de maio passou a ser considerado, mundialmente, como o Dia 
das Mães? 

Desde a Idade Antiga há relatos de rituais e festivais em torno de figuras mitológicas maternas e 
de fenômenos como a fertilidade. Na Idade Média, havia também muitas referências a respeito 
da figura da Mãe, sobretudo o simbolismo judaico-cristão com as figuras de Eva e Maria. Mas foi 
apenas no início do século XX que as mães passaram a ter um dia oficial para serem homenage-
adas. A escolha da data (todo segundo domingo de maio) remete à história da americana Anna 
Jarvis. 

Anna Jarvis perdeu sua mãe, Ann Marie Reeves Jarvis, em maio de 1905, na cidade de Graf-
ton, no estado da Virgínia Ocidental, EUA. Com a morte da mãe, Anna, diante do sofrimento e da 
dor que sentiu, decidiu organizar com a ajuda de outras moças um dia especial para homenagear 
todas as mães e para ensinar as crianças a importância da figura materna. 

Anna e suas amigas eram ligadas à Igreja Metodista da cidade mencionada acima. Em 10 de 
maio de 1908, o grupo de Anna conseguiu celebrar um culto em homenagem às mães na Igreja 
Metodista Andrews, em Grafton. A repercussão do tema do culto logo chamou atenção de líderes 
locais e do então governador do estado de Virgínia Ocidental, William E. Glasscock. Glassock 
definiu a data de 26 de abril de 1910 como o dia oficial de comemoração em homenagem às 
mães. 

Logo a repercussão da celebração oficial em âmbito estadual alastrou-se para outras regiões dos 
Estados Unidos e foi adotada também por outros governadores. Por fim, no ano de 1914, o então 
presidente dos EUA, Woodrow Wilson, propôs que o dia nacional das mães fosse comemorado 
em todo segundo domingo de maio. O importante a ser mencionado é que a decisão de Wilson 
foi tomada a partir de sugestão da própria Anna Jarvis, que ficou internacionalmente conhecida 
como patrona do Dia das Mães. 

No caso do Brasil, o Dia das Mães foi comemorado pela primeira vez em 12 de maio de 1918, na 
Associação Cristã de Moços de Porto Alegre. Em outros lugares, houve também outros focos de 
comemoração de mesmo teor, geralmente associados a instituições religiosas. Mas foi somente 
em 1932, durante o governo provisório de Getúlio Vargas, que o Dia das Mães passou a ser ce-
lebrado segundo o molde dos Estados Unidos, isto é, em todo segundo domingo do mês de 
maio.                                                                                

Por Me. Cláudio Fernandes 
 http://brasilescola.uol.com.br/datas-comemorativas/dia-das-maes.htm 

Dia das Mães  - Por quê?  Quando começou?  

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

