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    Boletim Informativo Nº 13 - Gabinete     19/04/2017                                      

Subsecretaria Regional de Educação, Cultura e Esporte de Anápolis 

SUCESSO NA ESCOLA !! É SUCESSO AQUI!! 

PASCOA - FESTA DOS CRISTÃOS  

LOCUTOR DE RODEIO FAZ ALEGRIA DE ALUNOS 

LEITURA, FANTASIA E CRIATIVIDADE 

 

Não espere, ponha em prática! 
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Culto Ecumênico – Escola Maria Montessori APAE-Anápolis 

“Páscoa Solidária”  

Dia 12/04/17, aconteceu nas dependências da Escola Maria Montessori, unidade educacional da 
APAE-Anápolis, um culto ecumênico que contou com a participação de autoridades do município 
de Anápolis. Dentre elas, fizeram-se presentes: a Subsecretária Regional de Educação Cultura e 
Esporte de Anápolis, Profa. Sonja Maria Lacerda; o Delegado da Delegacia do Deficiente e Ido-
so de Anápolis, Dr.Manoel Vanderick Filho; a vereadora municipal Profa. Maria Geli Sanches; a 
Presidente do Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa com Deficiência de Anápolis,  Sra. 
Valdiléia Prado que no ato representou também o Secretário Municipal de Educação Alex Mar-
tins e o Presidente da APAE-Anápolis Dr. Hélio José Lopes. 
Refletindo sobre o que a Páscoa nos remete, que é ao espírito de solidariedade, tendo como 
símbolo maior, o “amor” com forma de expressão de todo o legado Cristão, a Escola Maria Mon-
tessori – APAE, todos os anos dentro de inúmeras atividades, executa o projeto “Páscoa Solidá-
ria”, oportunizando os alunos a uma participação efetiva, tendo base nos valores humanos como 
respeito, cidadania, união, inclusão, contribuindo assim cada vez mais para sua autonomia e au-
togestão.  
Foi Intitulada Páscoa Solidária devido os Alunos da Escola Maria Montessori arrecadarem pro-
dutos de limpeza e leite, confeccionarem objetos decorativos para serem doados ao “Lar do An-
cião o Caminho”, e com este rico momento, demonstraram a importância dos valores morais e 
solidários com a conscientização da necessidade de ajuda mútua seja por meio de gestos, pala-
vras, recursos físicos ou financeiros.  

 

 

SUCESSO NA ESCOLA !  É SUCESSO AQUI ! 
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O Programa Alto Astral, da Rádio São Francisco AM 67, lançou um especial de Páscoa com en-
vio de cartas e mensagens ao público.   

Os alunos  dos quartos e quintos anos do ensino fundamental da Escola SESI Jaiara/Anápolis,  
participaram e cinco alunos foram selecionados.  Como prêmio receberam da emissora, ovos de 
páscoa.  

 Escola Estadual Joaquim Soares 
da Silva /Goianápolis-Go 

Entrega dos  Cadernos Aprender + 
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No dia 18 de Abril, o renomeado Locutor de Rodeio Marco Brasil, veio até a Escola Maria Mon-
tessori, unidade educacional da APAE Anápolis, para realizar uma visita e também fazer uma 
surpresa para um dos alunos que é um grande fã de seu trabalho. A produção do locutor entrou 
em contato com a escola expondo a vontade do artista em realizar o sonho do aluno em conhe-
cê-lo, que por várias vezes participava de seu programa ligando e também mantendo contato 
através de rede social, foi preparado então um momento especial para que a surpresa aconte-
cesse. Esbanjando carisma, Marco fez a festa com os alunos, conversando e cantando versos 
de rodeio e ainda presenteou o seu fã com lindo chapéu e uma bota. A  equipe APAE-Anápolis 
ficou lisonjeada com a presença de Marco e produção, que proporcionaram um momento de 
muita alegria para nossos alunos. 

Em 12 de abril aconteceu no Colégio Estadual Professor  José Paschoal da Silva/ Silvânia-
Go,  o primeiro Conselho de Classe do ano de 2017. Na oportunidade  foi analisado 
o  processo ensino-aprendizagem  e discutidos  a  aprendizagem  dos alunos, os resultados 
das estratégias de ensino empregadas, a adequação da organização curricular e outros as-
pectos referentes ao  processo ensino aprendizagem. 
Nesse dia também foi realizada a celebração de Páscoa com  todos os funcionários. 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Aprendizagem
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Em 12 de abril, os alunos da Escola SESI Jaiara /Anápolis, participaram de um momento de 
reflexão sobre o período pascal. A Companhia Som e Gestos de Arte oportunizaram este mo-
mento através de apresentações circenses, dança e teatro. O envolvimento dos alunos foi ma-
ravilhoso e significativo para que os mesmos percebam que o  mundo tem coisas boas pra ofe-
rece-los.  

O que ler ??  Aqui.. Alí... Professora Genilce da  Escola Estadual João 
Mendes - Corumbá de Goiás, expondo e ofertando aos alunos os ma-
teriais disponíveis de literatura.  

Entrega do Caderno Aprender +, 2˚ Bi-
mestre, no Colégio  Estadual  Osvaldo 
Francisco da Silva – Anápolis/Go 
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Em 18/04/2017, o Colégio Estadual Mauro Borges– Nerópolis/Go, trabalhou o   
Projeto Jornada Cultural , com alunos da EJA. Este  projeto previu atividades envolvendo o 
cinema, esporte, oficinas lúdicas entre outras, para integrar o jovem e o adulto há espaços 
que promovam aprimoramento cultural.  
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LEITURA, FANTASIA E CRIATIVIDADE 

O Colégio Estadual Plinio Jaime, através da Professora Tania, desenvolveu uma atividade 
especial para o Dia do Livro Infantil.  

18/04/2017, o Colégio Estadual Castelo Branco-Anápolis/Go, divulgou o Dia do Livro Infantil  
com personagens ao vivo e ao lado da comunidade. Foi um dia colorido e lindíssimo ! 
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Espontaneidade na Páscoa dos alunos do CPMG Dr Cézar Toledo. 

Bandeira da Paz no CPMG Dr Cézar Toledo. 
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O SESMT da SRECE Anápolis deu início hoje ao Processo Eleitoral da CIPA (Comissão Interna 
de Prevenção de Acidentes do Trabalho), gestão 2017 - 2019, em rápida explanação a respeito 
da mesma, onde foram explicados os pontos mais importantes e esclarecidas algumas dúvidas, 
a respeito do funcionamento da CIPA, do processo eleitoral, as vantagens e as obrigações dos 
cipeiros, dentre outras, convidando os servidores que se interessarem a se candidatar, o que 
poderá ser feito no período de 17/04 a 01/05/2017, na sala do SESMT. No momento oportu-
no, serão divulgadas todas as informações a respeito da eleição.  
 
Danielle Lage Soares Azevedo 
Eng. de Seg. do Trabalho 
SEGPLAN/GESPRE 

Segue edital de 
convocação 

De 17 a 20/04, no NTE/Anápolis, o Departamen-
to de Inspeção da SRECE/Anápolis orientou os 
gestores das unidades escolares particulares da 
Regional Anápolis, quanto às determinações da 
Promotoria de Justiça no que tange a alterações 
necessárias nos regimentos escolares. 

Este círculo em atividade prorrogará até o dia 
25/04. 
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Assunto:  Concurso-Programa Agrinho 

Estão abertas as inscrições para o desenvolvimento do concurso 
do Programa Agrinho, que este ano será trabalhado o tema: Fontes 
de energias renováveis. Solicitamos a indicação de um coordena-
dor pedagógico de cada unidade educacional, que participará da 
formação promovida pelo SENAR-GO, no dia 10 de maio, das 8h 
às 17 h, no NTE-Escola de Formação, situado a Rua 5-A  Qd.18 
Lt16, Bairro Jundiaí Industrial, telefone:3314-8338  (ao lado do CE-
PI Dr. Genserico).  

Maiores informações e as fichas de inscrições já foram enviadas 
pelo email das unidades educacionais ou no site http://www.senargo.org.br/programas/
item/137-programa-agrinho 

A ficha de inscrição deverá ser preenchida e enviada para o email: rogeria.silva 
@seduc.go.gov.br, até dia 05 de maio. 

O participante receberá declaração para validar no Programa Reconhecer. 
Vamos participar divulgando os trabalhos das escolas! Confira a premiação! 

Reunião com a Diretora, a Tutora e a equipe da Inclusão 
na Escola Estadual  André Gaudié Fleury Curado– Aba-
diania /Go 

O assunto é  Carteira  de Identificação Estudantil   
Anexo II 

 

 

 

A 2ª etapa do Curso de Educação Fiscal, aconteceu dia 12/04, na Faculdade Católica de Aná-
polis, foi um sucesso !!! Ótimos depoimentos dos participantes a respeito do conteúdo aborda-
do com as aulas ministradas e presença do Sr. Adonildo Vieira Junior, Superintendente da Re-
ceita Estadual e equipe esclarecendo pontos e a  importância  para expansão  da Educação 
Fiscal. 

http://www.senargo.org.br/programas/item/137-programa-agrinho
http://www.senargo.org.br/programas/item/137-programa-agrinho
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A SRECE /Anápolis reafirma a necessidade de vacinar-se. 

Aconteceu, aos 20/04/2017, no Centro  Administrativo Municipal desta 
cidade, a solenidade de posse dos membros do Conselho Municipal de 
Previdencia Social– COMAP  e do Conselho Fiscal do Instituto de Segu-
ridade Social dos Servidores Municipais de Anápolis - ISSA. 

 

Na ocasião a Profa. Rogéria Vitalina esteve presente representando a 
Subsecretária Regional de Educação, Cultura e Esporte de Anápolis, 
Profa Sonja Maria Lacerda. 
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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: 

Subsecretaria Regional de Educação, 
Cultura e Esporte de Anápolis  

 

Prezados Colegas,  

Estão abertas as inscrições para Professor Efetivo (DE 40h), na área de Matemática, para atuar na Educação Básica, no 

Centro de Ensino e Pesquisa Aplicada à Educação da Universidade Federal de Goiás (CEPAE/UFG).  

Período de Inscrição: 13/04/17 a 12/5/17 

Formação Exigida: Licenciatura em Matemática e Doutorado em Educação ou Educação Matemática ou Ensino de Ci-

ências e Matemática. 

Lotação: CEPAE/UFG, Goiânia-GO 

Para mais informações, o edital está disponível no: http://sistemas.ufg.br/CONCURSOS_WEB/ 

Atenção  

Professores e demais interessados pela oficina 
Leituras em Multimídia que será realizada dia 29 
de abril no Espaço UEG Cultural, localizado na 
rua Barão do Rio Branco, 559, Centro, com o pro-
fessor Edgar Franco.  

A oficina é gratuita e com certificação emitida pela 
Universidade Estadual de Goiás. As inscrições 
são realizadas no próprio Espaço UEG Cultural 
das 08:00 às 12:00 e das 13:00 às 17:00 horas ou 
ainda pelo telefone 3328-1134.  

 

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

