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Boletim Informativo Nº 21- Gabinete   de  23/06/2017  
Subsecretaria Regional de Educação, Cultura e Esporte de Anápolis 

 

 

 

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Profa. Sonja... 

 
Que Deus a ilumine, abençoe e proteja, conceda-lhe muita saúde e sucesso por todos os dias  

de sua vida!                          
Feliz Aniversário! 

 
 

 

 

 

      A equipe da Subsecretaria Regional de Educação, Cultura e Esporte de Anápolis, gestores 

de todas as Unidades Escolares, amigos e familiares,  no dia 21 de junho, comemoraram o 

aniversário da Professora Sonja Maria Lacerda, no restaurante Candeeiro, localizado na cidade 

de  Anápolis. 

Confira aqui: 

1- Boas práticas; 

2– Empossado diretor da 3ª unidade de CMPG em Anápo-
lis; 

3 - Subsecretaria em ação; 

4 -  Simpósios, Concursos e Seminários; 
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PROJETO: EU SOU DO BEM EU SOU DE DEUS 

 

           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          A Subsecretaria Regional de Educação Cultura e Esporte de Anápolis é grande parceira 
dentro de conjunto de ações que compõem o Projeto: “EU SOU DO BEM EU SOU DE DEUS” 
promovido pela Associação Cruzada pela Dignidade, que visa promover a paz, a cidadania e a 
união de todos os segmentos sócio-políticos-culturais de nossa cidade em prol do bem e da con-
vivência harmoniosa entre a população. 

Para tanto, comunicamos aos Senhores Gestores, que o símbolo deste Projeto: “A Lam-
parina do Bem” estará passando por cada Unidade Educacional, levando a luz da benevolência 
que representa a esperança por dias melhores no contexto das relações pessoais e interpesso-
ais em todas as instâncias da sociedade.  

Anexo 

Programa Jovens Embaixadores 
 
 

         A Superintendência de Ensino Médio solicita apoio para divulgação da 16ª edição do Pro-
grama Jovens Embaixadores, desenvolvido pela Embaixada dos Estados Unidos da América 
em parceria com o Conselho Nacional de Secretários de Educação, Secretarias Estaduais de 
Educação e a rede de Centros Binacionais Brasil - Estados Unidos.   
 
         O programa oportuniza os estudantes de destaque da rede pública de ensino participar de 
intercâmbio cultural de três semanas no Estados Unidos da América, sendo todas as despesas 
pagas. 
 
Para se inscrever o estudante precisa atender aos seguintes requisitos: 
1 - Ter entre 15 e 18 anos; 
2 - Ser aluno regularmente matriculado no ensino médio da rede pública; 
3 - Ter excelente desempenho escolar; 
4 - Possuir baixo nível socioeconômico; 
5 - Desenvolver trabalho voluntário há no mínimo um ano; 
6 - Ter proficiência escrita e oral em língua inglesa; 
7 - Jamais ter viajado para os Estados Unidos da América. 
 
As INSCRIÇÕES são feitas EXCLUSIVAMENTE por meio eletrônico nas seguintes páginas:  do 
Facebook www.facebook/jovensembaixadores ou no site http://
www.jovensembaixadores.org/2018, no período de 20 de junho a 09 de agosto de 2017. 

 
VAMOS TODOS DIVULGAR. 

 

http://www.facebook/jovensembaixadores
http://www.jovensembaixadores.org/2018
http://www.jovensembaixadores.org/2018
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      O projeto social: ‘’GABRIEL ISSA DO BEM’’, no dia 08 de junho,  entregou alimentos e rou-
pas à Escola Maria Montessori - APAE Anápolis. Outra parte dos alimentos arrecadados será 
enviada às vítimas de enchente no Nordeste. Estavam presentes a madrinha do projeto, Marta 
Irauva Maciel Belo, os alunos da 3ª série  do Ensino Médio e toda a Direção do CPMG-
Polivalente Gabriel Issa – Anápolis. 

Outro evento  cultural de destaque foi  o Café Philosophico, criado pelo do atual Sub Coman-
dante Capitão PM Sirismar Fernandes Silva. O mesmo aconteceu na noite do dia 09 de junho 
de 2017, com o tema kronus – Matemática Deontológica: “Ensina-me a contar os meus dias”. 
Todos que ali estavam foram contemplados com a palestra do Professor Doutor Padre Franço 
Costa. Estiveram presentes o Comandante do CPMG – PGI Major Edmar Pereira de Araújo, a 
profa. Rogéria Theodoro, representando a Subsecretária Regional de Educação, Cultura e Es-
porte de Anápolis, professora Sonja Maria Lacerda, a vice-diretora Cinara Miranda Chaves, 
entre Militares, corpo docente, discentes e outros convidados. Parabéns aos envolvidos! 

A culminância do Projeto Família na Escola, aconteceu no dia 02 de junho no Colégio Esta-
dual Antensina Santana – Anápolis, com as presenças de familiares, autoridades religiosas, 
alunos, professores e membros da comunidade escolar, celebrando juntos em um momento 
de ação de graças, com palestras e apresentações dos alunos.  

No dia 10 de junho, no Colégio Estadual Zeca Batista  - Anápolis, aconteceu a noite dos alu-
nos autista, do Projeto REFAZER. Regada por comidas típicas e danças da quadrilha Junina. 
Eta povo animado !!!! 
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Os alunos do Colégio Santa Catarina – Petrolina de Goiás, no horário do recreio, realizam 
uma atividade bem interessante e que atende aos anseios dos jovens: O Recreio Musical. 
Sob a orientação da coordenação pedagógica. Os alunos se organizam no galpão da Escola 
para tocar e cantar, fazendo do horário do recreio muito mais do que um momento de lazer, 
um momento cultural. Atividades como estas ajudam a aliviar a tensão dos que estão se pre-
parando para exames de ingresso às universidades, bem como a ampliar a integração entre 
turmas e entre alunos de diferentes séries. O recreio musical é realizado todas as sextas-
feiras, do Ensino Fundamental ao Ensino Médio. 
 

Os alunos do Centro de Estudos Supletivos, Elias Chadud - Anápolis, durante todo o 2º 
bimestre, pesquisaram sobre clima, geografia, pontos turísticos, cultura e outras característi-
cas próprias das principais cidades goianas. Esta ação envolveu todos os turnos e cada  um 
fez  o melhor para seu aprendizado. 

Nos dias 08 e 09 de junho, no Colégio Estadual Virgínio Santillo,  foram realizadas palestras 
sobre “Drogas”, ministradas pelos parceiros da Polícia Militar e o Conselho Tutelar.  
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No dia 14 de junho, aconteceu a Noite Cultural realizada pela equipe gestora e alunos do Co-
légio Estadual Violeta Pitaluga - Anápolis . Foi um show de talentos. Parabéns! 

 

Nos dias 12 e 13 de junho no Colégio Estadu-
al Professor José Paschoal da Silva - Silvâ-
nia, aconteceu Aulão do ENEM com os alu-
nos das 3ª series dos turno matutino 
,vespertino e noturno. Uma ação do PROEMI-
Programa Ensino Médio Inovador cujo objeti-
vo é dar aos alunos a oportunidade de rever os 
conteúdos de ciências humanas, ciências da 
natureza, linguagens e matemática que foram 
abordados em anos anteriores  no ENEM.  

Algumas ações do Educandário Espírita de Anápolis: feira de ciências e apresentações 
artísticas. Parabéns! 

Aconteceu no Colégio Estadual Professor Salvador Santos - Anápolis, o evento cultural da 
alegria, no turno noturno, com comidas típicas rurais e do nordeste brasileiro, apresentações 
teatrais, danças folclóricas, ressaltando brincadeiras e crenças populares realizadas pelos alu-
nos da Educação de Jovens e  Adultos "Ensino Médio", professores e equipe pedagógica.  
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SUBSECRETARIA EM AÇÃO 

 

 

 GOIÁS ENEM, em Anápolis, é assim: lotado. “Essa garotada é Dez” : palavras da profa. Sal-
ma, assessora técnica pedagógica da Subsecretaria  Regional de Educação, Cultura e Espor-
te de Anápolis e responsável pelo acompanhamento desta ação. 

Na manhã do dia 12 de junho, a Subsecre-
tária  Regional de Educação, Cultura e Es-
porte de Anápolis, Profa. Sonja Lacerda, 
recebeu em seu gabinete o Prof. João Ban-
deira, Secretário Municipal de Educação de 
Petrolina de Goiás, para discutir   assuntos 
relativos às Unidades Escolares do municí-
pio. 

No dia 14 de junho, no NTE/Anápolis, aconteceu a Formação da Equipe de Tutoria Pedagógi-
ca da Subsecretaria  Regional de Educação, Cultura e Esporte de Anápolis com o Instituto 
Unibanco. 

No dia 13 de junho, a Profa. Sonja Maria Lacerda, Subsecretária  Regional de Educação, Cul-
tura e Esporte de Anápolis, juntamente com o Comandante de Ensino da Policia Militar- Coro-
nel Anézio e o Superintendente de Governo - Coronel Adailton, participaram da solenidade de 
implantação  e posse do  diretor da terceira unidade de Colégio Militar na cidade de Anápolis. 
Tenente Coronel Edval é o diretor do CPMG Arlindo Costa.   

Senhores gestores, 
 Segue abaixo o link de acesso ao questionário do TCE/Go  destinado a todos os professo-
res que passaram por algum curso de formação  em qualquer unidade do NTE. O preenchi-
mento deste é de suma importância . 

https://docs.google.com/forms/d/1yO6U3rBQBqyv81EGgzYZ2W0wQDHg_y61dr0RaQIDwRY  

https://docs.google.com/forms/d/1yO6U3rBQBqyv81EGgzYZ2W0wQDHg_y61dr0RaQIDwRY
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No dia 14 de junho, no NTE/Anápolis, 
aconteceu a Formação da Equipe de 
Tutoria Pedagógica da Subsecretaria  
Regional de Educação, Cultura e Es-
porte de Anápolis com o Instituto Uni-
banco. 

No dia 19 de junho, no NTE/Anápolis, a Coorde-
nadora do SIGE, Censo Escolar, SIAP e Matrí-
cula Informatizada da Subsecretaria  Regional 
de Educação, Cultura e Esporte de Anápolis, 
Profa. Damares, reuniu com diretores e secretá-
rios das unidades escolares da rede estadual 
jurisdicionada a esta para efetuar orientações 
quanto ao reordenamento de matrícula 2017/2. 

No dia 21 de junho, no NTE/Anápolis, a equipe 
de tutoras Educacionais da Regional Anápolis, 
estiveram reunidos com a Diretora Pedagógi-
ca, Professora Roseli, para uma formação em 
vários temas, incluindo: Circuito de Gestão - 
Jovens de Futuro; Conselho de Classe; Análise 
de resultados do SAEGO/2016; Ações do ca-
derno Aprender +; Desafio para o IDEB 2017 e 
Abertura dos Jogos Estudantis - Final em Aná-
polis. 

Professores de Apoio e Assistência Educacional 
Especial reuniram-se no dia 21 de junho, no 
NTE/Anápolis, com a equipe da Subsecretaria  
Regional de Educação, Cultura e Esporte de 
Anápolis, coordenada pela Professora Vilma Bu-
eno para planejamento quinzenal e elaboração 
do relatório de avaliação bimestral para alunos 
com deficiência. 

Equipe do Departamento Financeiro da Sub-
secretaria  Regional de Educação, Cultura e 
Esporte de Anápolis, coordenada pela Profa. 
Elizabeth, esteve no Colégio Estadual Cas-
telo Branco - Anápolis/Go, para licitação 
Carta-Convite, no dia 21 de junho de 2017. 
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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 
As notícias devem ser resumidas com as principais informações e as melhores fotos. 

Subsecretaria Regional de Educação, 
Cultura e Esporte de Anápolis  

Vejam todas as fotos enviadas pelas unidades escolares no Blog e no Facebook. 

I CARTA CIRCULAR de divulgação do “III SIMPÓSIO DO MESTRADO PROFISSIONAL EM 
ENSINO DE CIÊNCIAS” da UNIVERSIDADE ESTADUAL  DE GOIÁS.  

Anexo 

Encontram-se abertas as inscrições para o 3º Concurso de Redação 
patrocinado pela Defensoria Pública da União - DPU, com o tema 
“Mais direitos ,menos grades”.    As inscrições e envio deverão ser 
encaminhados até o dia 05 de setembro de 2017. 

Concurso de Redação da Defensoria Pública da União  
 http://www.dpu.def.br/concursoderedacao 

Foi lançada a 4ª edição do Prêmio Respostas para o Amanhã! As inscrições vão até 14 de 
agosto e deverão ocorrer somente pelo site  www.respostasparaoamanha.com.br. 

“Esta é uma oportunidade para as escolas e professores divulgarem seu trabalho 
e mobilizarem os alunos para a importância da escola como produtora de conhe-
cimento e do compromisso de todas para a construção de uma sociedade mais 

sustentável, hoje e no futuro .” 

Anexo 

Mais de 500 vagas para concursos em Goiás; saiba como se inscrever:  
http://diariodegoias.com.br/concursos/63043-mais-de-500-vagas-para-
concursos-em-goias-saiba-como-se-inscrever 
 
As seleções locais e nacionais somam diversas oportunidades efetivas 
para ingresso no serviço público. 

O II Seminário de Educação da SEDUCE: “Relatos de experiências docentes”, tem como 
objetivo oportunizar espaço de caráter acadêmico, para realização de debates e socializa-
ção de práticas exitosas de ensino-aprendizagem, entre os professores-pesquisadores da 
Rede Estadual de Goiás e das Instituições Parceiras, divididas em eixos temáticos, por 
meio de palestras, mesas redondas, relatos de experiências no formato de resumos ex-
pandidos e artigos científicos. 

Maiores informações vejam circular  em  anexo. 

https://www.facebook.com/SubsecretariaEducacaoAnapolis/
https://www.facebook.com/SubsecretariaEducacaoAnapolis/
http://www.dpu.def.br/concursoderedacao

