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    Boletim Informativo Nº 12 - Gabinete     11/04/2017                                      

Subsecretaria Regional de Educação, Cultura e Esporte de Anápolis 

MENSAGEM DE  REFLEXÃO 

MENSAGEM DA PROFA SONJA LACERDA 

FOI SUCESSO NA ESCOLA É SUCESSO AQUI 

AGENDA DA SUBSECRETARIA  

EM   FOCO 

 

REFLETINDO NO ESPELHO  ( ESCOLHA UMA IMAGEM E REFLITA) 
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Esta folha destina para 
Profa Sonja colocar uma 
mensagem de Páscoa 

 

 

O quadro é só para cha-
mar atenção em colocar a 

mensagem. 

 

Páscoa, momento de união, de parar 
para refletir, de ver a vida diferente. 

Jesus morreu e ressuscitou para mostrar 
ao mundo o verdadeiro sentido da vida. 
Compaixão, solidariedade e amor ao 

próximo. 
Feliz Páscoa! 

Sonja Maria Lacerda 
Subsecretária Regional de Educação, Cultura e 

Esporte de Anápolis. 
                                                   16 de abril de 2017. 
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      Paz é a gente que faz , este foi o tema da Passeata promovida pelo 

 Colégio Estadual Castelo Branco/Anápolis, no dia 05/04/2017. 

 Participação de 100% da comunidade escolar com entusiasmo  dos alunos e 
profissionais. Excelente recepção da comunidade circunvizinha. 

Parabéns equipe!!! 

 

 Atividades realizadas nas aulas de Arte do Colégio Estadual Dr. Negreiros
– Nerópolis/Go. 

           Cada detalhe, expressão, cores, luminosidade traduzem o carinho dedicado 
e o que se propuseram a fazer.  
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Encerramento do conteúdo "Receitas Culinárias" trabalhado em Língua Portuguesa pelas Pro-
fas  Tatiane Rodrigues e Dayanne Evyline.  Aulas de reforço ministradas pela Coordenadora do 
Programa Mais Educação Profa Maria da Penha. 

( Mosaicos construídos pela unidade escolar ) 

 
 Colégio Estadual Mauro Borges Teixeira -Nerópolis, trabalhando 
com  Inclusão: Professores de Apoio trabalhando com nossos alunos especiais, Prof. 
Renan, Profa Jane, Profa Adriana trabalhando quadrilátero com os alunos - Coorde-
nadora do AEE, a  Profa Márcia Ricardo ministrando palestra sobre diversidade para 
nossos alunos e realizando atendimento aos nossos alunos especiais, juntamente 
com a SRECE/ Anápolis.  (Obrigada Professora Agda pelas contribuições) 
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    Colégio Estadual Senhor do Bonfim  -  
Pirenópolis/Go - mobilizando os moradores 
do bairro contra o Aedes Aegypti -       
“Mosquito da Dengue”;  transmissor do 
Zika Vírus; do vírus causador da Febre 
Chikungunya e da Febre Amarela Urbana. 

 

Música e Reflexão 

Culminância do Projeto Bandeira da Paz 
no Colégio Estadual Leiny Lopes de 
Souza- Anápolis/Go. 
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         64 anos do Colégio Estadual Padre Trindade, em 01/04  

Com a Palavra o diretor:  Prof. Cléver Marcelo Lima 

          “Há 64 anos, nosso colégio foi inaugurado, desde então, ano a ano, ele foi 
crescendo e fortificando como uma unidade escolar compromissada e servindo de 
apoio ao desenvolvimento educacional e cultural da comunidade Anapolina.  
 Nestes 64 anos milhares de pessoas passaram por aqui, alguns já se fo-
ram, e muitos outros ainda vêem reviver o passado e relembrar de momentos 
inesquecíveis passados aqui. Pessoas com cargos importantes no estado e de 
nossa cidade, profissionais anapolinos renomados, políticos, profissionais do lar e 
jovens de todas as idades lembram com carinho do tempo maravilhoso que foi de 
passar por aqui. Claro, sempre tivemos pontos altos e baixos, mas erguemos a 
cabeça e avançamos. Avançamos para uma qualidade de educação que privilegia 
a todos sem distinção.  
 Hoje somos fortes, somos um grupo guerreiro e enfrentamos cada obstácu-
lo com garra. Não ficamos e não estamos atrás de nenhuma instituição, seja públi-
ca ou privada. E posso garantir, temos a melhor equipe e os melhores alunos. 
 Obrigado a todos que fizeram parte desta história. Obrigado ao historiador 
Jairo Alves Leite, por buscar o momento exato da existência desta nossa segunda 
casa.  
 E um parabéns todo especial a todos que fizeram do nosso colégio, da nos-
sa segunda casa a referência de educação integral e de qualidade.” 
 
 
Deixamos registrado um pouco de nossa história. 
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Colégio Estadual Padre Trindade em comemoração ao Aniversário do colégio-01/04 
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Alunos da Escola Estadual  André Gaudie Fleury Curado, Abadiânia , na culminância do  

Projeto Alimentação Saudável. 

 

 

Gincana interdisciplinar  

com os alunos de 1º ao 5º ano  

Parabéns equipe!! 
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 Colégio Estadual Mauro Borges Teixeira desenvolveu atividades como:  

 

1- Projeto "Ler para crer", Roda de Leitura em aulas de Língua Portuguesa, Professora 

Ludielly Oliveira em parceria com a Dinamizadora da Biblioteca Agda Maria.  

 

 

2- Construção de terrários em aulas de Ciências, 9ºs anos, Professor Leandro Braga  e 

Aulas de História, Professora Marivane - trabalhando com arte rupestre.  

OBS: Os mosaicos desta página foram criados pela  Unidade 
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Conhecendo a História e a Geografia de Pirenó-
polis. 

 

 

Aula de campo da Escola Estadual Diolino 
Rodrigues da Luz – Pirenópolis/Go 

A Escola SESI Jaiara-Anápolis/Go  realizou, no dia 4 de abril, a  I Mostra Literária. Essa ação 
pedagógica tem como finalidade trabalhar a leitura dos livros literários de forma envolvente e 
lúdica com intuito de que os alunos sintam prazer em ler. Durante a atividade foram realizados 
releitura através de desenhos, reconto, conto de histórias, apresentações culturais com teatro, 
música,  dança. O envolvimento da família foi essencial para que percebam como é importan-
te a leitura do desenvolvimento cognitivo da criança .  
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Outras ações executadas pelo Colégio Estadual Mauro Borges Teixeira/
Nerópolis:  Carnaval 2017;  Professora Simone Freitas em aulas de Educação Religi-
osa sobre o Dia da Mulher;  Professora Tatiane Rodrigues em aulas de Língua Portu-
guesa - Histórias em Quadrinhos;  HQs professora Tatiane; Professor Renato Pereira 
adquire material pedagógico de Matemática;  Maquetes apresentadas à Professora 
Eleusa Leonel sobre feudalismo e Trabalho coletivo de março/2017 
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Ainda falando no Colégio Estadual Mauro Borges Teixeira—Nerópolis 
Escrita Cuneiforme em argila, Professora Marivane; Resgatando as brincadeiras tradicio-
nais com a  Professora Karla Cristina, nas aulas de Educação Física. 

Professora Malu - Rótulos de Embalagens em Língua Inglesa e a Professora Simone Freitas, 
de matemática:  Qual é o Produto? E Quadrilátero - usando peças do tangran.  

Jogos de tabuleiro realizados em aulas de Educação Física, sob a orientação da Professora  
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Projeto Bandeira da Paz no  Colégio Estadual Jandira Bretas Quinan—Vianópolis/Go 

Parabéns pela riqueza das atividades ! 

Os alunos do Curso Técnico em Logística do Colégio Estadual Gomes de Souza  
Ramos, visitaram, em 06/04/2017, as instalações e funcionalidades do Porto Seco - Centro 
Oeste de Anápolis.  
 Nesta visita, os alunos puderam ver na prática os conteúdos estudados em sala, 
acompanhados pela Profa Daniella Faria Bernardo e a Coord. do Curso Profa Sizeny Nar-
ciso de Moraes. 
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 Aula de sexta-feira, dia 07/04/2017, foi 
um sucesso, 284 frequentes. Parabéns a todos 
os envolvidos!!  

 Devido aos feriados de Sexta-feira da 
Paixão e de Tiradentes – PROXIMA AULA dia 
28/04/2017. Profa. Salma 

Buscando atender a demanda das unidades escolares, conforme 
respostas do email enviado pelo NTE, solicitando sugestões de ofi-
cinas a alunos, professores e administrativos, estamos iniciando 
uma oficina para  alunos da rede. 

E o Colégio Estadual  Professora Helena Nasser por  não possuir 
dinamizador de laboratório, solicitou uma oficina prática para  o alu-
no aprender a utilizar o computador, efetuar pesquisas, digitar ativi-
dades/pesquisas e fazer pequenos powerpoint para apresentação 
de trabalhos. 

Ainda possuímos algumas vagas. 

Caso algum aluno  queira fazer esta oficina conosco, basta a escola 
agendar (ver disponibilidade de dia e horário por telefone ou ende-
reço  nteanapolis@seduc.go.gov.br )  Local = NTE Anápolis. 

Lembramos que será oficina prática de 8 horas (2 dias de 4 horas) e 
não dará direito a certificação – apenas declaração de compareci-
mento.     

 ( Professora Marilene Oliveira) 
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A equipe da Inclusão da SRECE/Anápolis em  visitas técnicas esteve –1- Colégio 
Estadual Osvaldo Francisco da Silva—Anápolis/Go e 2-Colégio Estadual Mauro 
Borges Teixeira –Nerópolis/Go 

Senhores Gestores,  
 
Temos  acompanhado  o dia-a-dia da escola e o aumento da indisciplina   tem sido significativo. 
Em consequência existem algumas situações que extrapolam o quesito da incivilidade ou indisci-
plina chegando ao ato infracional e os gestores tem dúvidas quanto aos procedimentos necessá-
rios. Neste sentido lhes encaminhamos orientações as quais são: 
  
Atos Infracionais  são as condutas descritas como crimes ou contravenção penal, praticado por 
adolescente entre 12 e 18 anos. São exemplos de atos infracionais: 
a)           lesão corporal em que a vítima apresenta sinais de agressão; 
b)          homicídios; 
c)           porte para uso ou tráfico de entorpecente; 
d)          posse ou uso de armas; 
e)           porte de explosivos ou bombas caseiras; 
f)           depredação de instalações; 
g)          furtos.  
  
O ato infracional deverá ser registrado minuciosamente, sendo necessária a identificação com-
pleta do adolescente. Para a solução do ato infracional, a escola deve acionar as autoridades 
competentes: 
 Família, se não for localizada o Conselho Tutelar (para  alunos até 12 anos de idade) ou Juiza-
do de Infância e Juventude (para alunos de 12 a 17 anos de idade). 

•Delegacia de Proteção à Criança e ao Adolescente - DPCA – quando o adolescente for a vítima 
e o autor for maior; 
Delegacia de Apuração de Atos Infracionais - DEPAI – quando o adolescente for vítima ou autor. 
  
OBS.: Onde não houver delegacia especializada, procure a existente em seu município. 
 
 ATENÇÃO: Casos sérios sempre devem ser Comunicados  a  Profa. Sonja, com urgência.  
 
     Se houver dúvida quanto a procedimentos entre em contato com o Setor de Inspeção. Não 
faça nada na dúvida, nos procure. 
 
    Atenciosamente. 
 

         Setor de Inspeção. 
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AGENDAS DA SUBSECRETARIA 

 

 

   

Presença da Profa. Sonja, na passeata do Colégio Esta-

dual Castelo  Branco, dia 05/04/2017. 

Parabenizamos toda equipe da unidade pelo trabalho. 

######################################################################################### 

Na noite de 05/04/17, professora Maysa Botosso, representou Profa Sonja Lacerda, 
mui digna Subsecretária de Educação, Cultura e Esporte , na solenidade de  posse da 
nova diretoria da União dos Estudantes Secundaristas de Anápolis.-UESA. 

#########################################################################################

Professoras Nivea Simone e Maysa Botosso, repre-
sentando Profa Sonja Lacerda, Subsecretária Regi-
onal de Educação, Cultura e Esporte, visitaram as 
Secretarias Municipais de Educação e Esporte das 
cidades de Campo Limpo de Goiás, Ouro Verde de 
Goiás, Petrolina de Goiás e Nerópolis, divulgando 
os Jogos Estudantis 2017. 

Na foto, como o Prof. João Bandeira, Secretário Mu-
nicipal de Educação e Esporte de Petrolina de Goi-
ás.  

#########################################################################################

Em 10/04/2017, Profa Sonja Lacerda  recebeu em seu gabinete , a equipe do Centro de 
Atendimento Socioeducativo ao Adolescente – CASA,  para discutirem sobre  projeto pa-
ra escolas  integrais.  
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Equipe da SEDUCE/NUTE esteve realizan-

do, dia 10/04/17, manutenção na rede de 

informática da Subsecretaria Regional de 

Educação, Cultura e Esporte de Anápolis. 

   Agradecemos pela eficiência e presteza 

nos serviços! 

A assessora de gabinete, Profa Maysa Botosso, representando a Profa Sonja Lacerda,    Subse-
cretária Regional de Educação, Cultura e Esporte de Anápolis, participou dia 11/04/17, de uma  
reunião  com a Comissão Intergestores Regionais de Saúde, dos municípios da Regional de Sa-
úde Pireneus, para traçar parceria com o Projeto EDUCANVISA( Educação + Anvisa). 

O Projeto Educanvisa prepara os profissionais de Educação da rede pública e de Vigilância Sa-
nitária para que possam disseminar conceitos de saúde que tem relação direta com o trabalho 
da Anvisa, como a prevenção aos riscos associados ao consumo de medicamentos e de alimen-
tos industrializados.  

Profa Sonja Lacerda, Digníssima Subsecretária Regional de Educação, Cultura e Esporte de 
Anápolis e  autoridades compareceram na data de 11/04/17, no CPMG Polivalente Gabriel Is-
sa, para a cerimônia de posse do Major Edmar Pereira Araújo que assume o comando da Uni-
dade, em substituição ao Tenente Coronel Elisboa Moreira Belo, que se aposentou e deixou o 
cargo. Parabenizamos o Coronel Elisboa pelo trabalho realizado no CPMG Polivalente Gabriel 
Issa e desejamos sucesso ao Major Edmar. 
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3ª versão da base curricular para ensino infantil e 
fundamental é apresentada; conselho vai avaliar 

Veja em: 

http://g1.globo.com/educacao/noticia/3-versao-da-
base-curricular-para-ensino-infantil-e-fundamental-
e-apresentada-conselho-vai-avaliar.ghtml 

Base curricular é elogiada por especialistas em Goiás -  

Jornal O Popular 

Veja mais em:   

http://www.opopular.com.br/editorias/cidade/base-curricular-
%C3%A9-elogiada-por-especialistas-em-goi%C3%A1s-1.1255302 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 

 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 

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  

 

Acredite que o melhor possa ser feito! 

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

