
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

              Boletim N° 01     22/02/2016      

      Subsecretaria Regional de Educação, Cultura e Esporte de Anápolis. 

GABINETE 

 

 

 

 

"Se fosse ensinar a uma criança 

a beleza da música 

não começaria com partituras, 

notas e pautas. 

Ouviríamos juntos as melodias 

mais gostosas e lhe contaria 

sobre os instrumentos que 

fazem a música. 

Aí, encantada com a beleza da 

música, ela mesma me pediria 

que lhe ensinasse o mistério 

daquelas bolinhas pretas 

escritas sobre cinco linhas. 

Porque as bolinhas pretas e as 

cinco linhas são apenas 

ferramentas para a produção da 

beleza musical. A experiência da 

beleza tem de vir antes". 

 

Rubem Alves 

 

 

A Secretaria de Estado de 

Educação, Cultura e Esporte  irá 

ofertar o curso preparatório para o 

ENEM. O objetivo é contribuir com 

o bom desempenho dos alunos da 

rede estadual no Exame Nacional 

do Ensino Médio. Podem concorrer 

às vagas os alunos matriculados na 

3ª série do ensino médio e do 6º 

período do ensino médio 

ressignificado. Os participantes 

terão que ter disponibilidade de 

datas e horários e frequência 

mínima de 75% nas aulas.  

As inscrições serão feitas no link: 
www.seduc.go.gov.br/goiasenem   

Período de inscrição: 

do 25/02 ao dia 05/03.  

Início das aulas: 18/03. 

Local: Auditório da Fibra. 

Horário: 14h às 18h. 

Vagas: 350 alunos. 

As aulas serão de língua 

portuguesa, redação e matemática, 

todas as 6ª feiras, a partir de março 

até as vésperas do ENEM. 

Faça sua inscrição! 

 
 

Prezados(as) Gestores(as),   

  

É com muita satisfação que 

comunicamos-lhes que 

tivemos 13 medalhistas na  

11ª OBMEP,  sendo 01 

medalhista de ouro, 02 

medalhistas de prata e 10 

medalhistas de 

bronze. Confira na lista 

anexa. 

Em virtude do desempenho 

destes alunos eles estão 

sendo convidados a  

participar da  11ª edição do 

PIC - Programa de Iniciação 

Científica Jr e devem 

confirmar  

a participação através do 

site:  

 http://11pic.obmep.org.br  

 O PIC é um programa com 

duração de 10 meses, que 

levará os participantes a 

entrar em contato com   

interessantes questões de 

Matemática, ampliando o 

seu conhecimento científico 

e preparando-os   

para um futuro 

desempenho profissional e 

acadêmico.  

Confira na lista anexa, os  

alunos que foram 

medalhistas e  pedimos 

sua colaboração no 

sentido de 

divulgação, para que 

nenhum medalhista perca 

esta oportunidade.  

Atenciosamente, 

 

SRECE  de Anápolis 

  

 

http://pensador.uol.com.br/autor/rubem_alves/
http://www.seduc.go.gov.br/goiasenem
http://11pic.obmep.org.br 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Encontro do Projeto Aprendizagem 

1º ao 5º ano 

No dia 16 de fevereiro foi realizado encontro 

com os coordenadores pedagógicos das escolas 

estaduais e das secretarias municipais parceiras 

que trabalham com o gerenciamento e 

acompanhamento da aprendizagem dos alunos 

através dos instrumentos disponibilizados pelo 

Projeto Aprendizagem de 1º ao 5º ano. Na 

ocasião reforçamos a importância da leitura e da 

escrita, através da oficina ministrada pela 

professora Myriam Marques, e também a 

necessidade de intensificar o acompanhamento 

da aprendizagem dos alunos. Estiveram 

presentes os coordenadores das escolas 

estaduais: Escola Estadual André Gaudié Fleury 

Curado, Escola, São Rafael, Colégio Estadual 

João Gomes e também os coordenadores das 

secretarias municipais: SME de Alexânia, SME de 

Campo Limpo de Goiás, SME de Cocalzinho, 

SME de Goianápolis, SME de Nerópolis, SME de 

Ouro Verde de Goiás e SME de Petrolina. 

Responsável: Rogéria 

 
 

 

Processo Seletivo Simplificado de Bolsistas 

 

Edital n.º 007/2016 – PRONATEC  

 

A Secretaria de Estado da Educação, Cultura e 

Esporte - SEDUCE, por meio do Núcleo de 

Organização e Atendimento Educacional - 

NUOAED e da Coordenação Geral do Programa 

Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e 

Emprego – PRONATEC – Bolsa Formação, 

considerando a Lei Federal n.º 12.513/2011, a 

Resolução CD/FNDE nº. 23, de 28 de junho de 

2012 e a Portaria 2034/15/GABS da SEDUCE, 

Processo n.º 201600006004935, faz saber aos 

interessados que estarão abertas as inscrições 

para o Processo Seletivo Simplificado de 

Bolsistas, para atuarem no âmbito do 

PRONATEC – Bolsa Formação. 

  

Período de inscrição: 18/02 a 23/02 

Local: Subsecretaria Regional de Educação de 

Anápolis-Departamento Pedagógico - Avenida 

Senador José Loureço Dias, s/nº. - Centro – 

Anápolis – Goiás. Fone: (62) 3201-0408. 

Vaga: 01 vaga para Auxiliar de Laboratório - 20 

horas - Noturno. 

Cidade da vaga: Anápolis 

Formação profissional e requisitos: Curso 

Técnico de Nível Médio em Química ou 

Farmácia ou Curso Superior em Química ou 

Farmácia/Bioquímica. 

      

Maiores informações: 

  http://www.seduce.go.gov.br/pronatec/editais/

edital007_2016_seduce.pdf: 

 

Responsável: Rogéria 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Edital n.º 009/2016 – PRONATEC  
Bolsa Formação Processo Seletivo 

Simplificado de Bolsistas 
 

A Secretaria de Estado da Educação, Cultura e 
Esporte - SEDUCE, por meio do Núcleo de 
Organização e Atendimento Educacional - 
NUOAED e da Coordenação Geral do 
Programa Nacional de Acesso ao Ensino 
Técnico e Emprego – PRONATEC – Bolsa 
Formação, considerando a Lei Federal n.º 
12.513/2011, a Resolução CD/FNDE nº. 23, de 
28 de junho de 2012 e a Portaria 
2034/15/GABS da SEDUCE, Processo n.º 
201600006005613, faz saber aos interessados 
que estarão abertas as inscrições para o 
Processo Seletivo Simplificado de Bolsistas, 
para atuarem no âmbito do PRONATEC – 
Bolsa Formação. 
 
Local de inscrição: Subsecretaria Regional de 
Educação, Cultura e Esporte - Avenida 
Senador José Lourenço Dias s/n - Centro- 
Fone:(62)3201-0408 -Departamento 
Pedagógico Das 8h às 12h e das 14h às 18 h 
Período: 19/02 até 26/02 
Maiores informações: 
http://www.seduce.go.gov.br/pronatec/editais/e
dital009_2016_seduce.pdf 

E em anexo 

Solicitação de Livros Didáticos 

 

Programa livro didático: 

Senhores Gestores,  

Em algumas Unidades Escolares estão faltando 

livros para cobrir a demanda local. Portanto, 

solicitamos que a Unidade Escolar que tiver os 

livros relacionados em anexo, e queira nos 

ceder, favor comunicar ao departamento 

pedagógico para que possamos buscá-los e, 

assim, atender às comunidades escolares em 

falta.  

Contamos com sua colaboração! 

 

AGRINHO-2016 

A partir desta edição, o programa Agrinho passará a 

premiar também estudantes do Ensino Médio 

regular e da Educação de Jovens e Adultos (EJA). 

O programa Agrinho é promovido pela Federação 

da Agricultura e Pecuária de Goiás (Faeg) e pelo 

Serviço Nacional de Aprendizagem Rural em Goiás 

(Senar) em parceria com a Secretaria de Educação, 

Cultura e Esporte (Seduce). Em sua nona edição, o 

Agrinho propõe como tema “Água: Preservação e 

uso no Campo e na Cidade”, com a proposta de 

envolver alunos e professores de todo o Estado nas 

discussões sobre desenvolvimento sustentável e 

qualidade de vida. 

O SENAR/AR-GO por meio do Programa Agrinho 

tem como objetivo geral incentivar a prática 

pedagógica através de projetos que contemplem a 

construção do conhecimento, proporcionando a 

inserção de temas de relevância social, cultural, 

econômica, política e ambiental, visando melhorias 

constantes de hábitos e atitudes. 

Lema- Saber e Atuar para Melhorar o Mundo 

Tema- Água: Preservação e uso no campo e na 

cidade 

1.CATEGORIA DESENHO: É dirigida aos alunos da 

Educação Infantil, 1º e 2º ano do Ensino 

Fundamental e Educação Especial. 

2. CATEGORIA REDAÇÃO: É dirigida aos alunos do 

3º ao 9º ano do Ensino Fundamental. 

3. CATEGORIA ESCOLA AGRINHO: É dirigida à 

comunidade escolar (diretores, supervisores, 

coordenadores, secretária escolar, professores), de 

redes públicas e conveniadas, objetivando registrar 

a vivência pedagógica sobre o tema mencionado. 

4. CATEGORIA AGRINHO JOVEM: É dirigida aos 

alunos do Ensino Médio, Educação de Jovens e 

Adultos (EJA/Ensino Médio), participantes do 

Programa Empreendedor Jovem – (FAEG Jovem), 

egressos dos programas Agrinho, PRONATEC e 

soluções ofertadas pelo SENAR/AR-GO, que tenham 

concluído ou estejam cursando o Ensino Médio em 

instituições de escolas públicas e conveniadas, 

objetivando o despertar do empreendedorismo 

sustentável durante a construção de uma ideia de 

negócios e um vídeo sobre o tema mencionado. 

A partir do dia 22 de fevereiro de 2016 será 

disponibilizado no site do SENAR/AR-GO 

(www.senargo.org.br) os seguintes documentos do 

Programa Agrinho: 

Proposta pedagógica; 

Regulamento; 

Formulário e fichas de inscrições. 

 

 

 



 

 

45° Concurso Internacional de Cartas dos 

Correios 

Prezados Gestores, 

 Incentive os seus alunos a participar do 45º 

Concurso Internacional de Cartas. O projeto 

cultural é uma iniciativa da União Postal 

Universal (UPU) e é operacionalizado no Brasil 

pelos Correios. 

 As inscrições podem ser feitas até o dia 17 de 

março e o concurso será realizado em  duas 

fases: estadual e nacional. Na estadual, o autor 

da melhor redação ganhará R$ 1.000. Já na fase 

nacional, o vencedor ganhará R$ 5.000 e um 

troféu, e sua redação representará o Brasil na 

etapa internacional. As escolas também 

recebem prêmios: R$ 2.000 na fase estadual e 

R$ 10.000 na nacional. 

 Todas as informações, regulamento e ficha de 

inscrição estão no site dos Correios: 

 
http://www.correios.com.br/sobre-

correios/sustentabilidade/vertente-social/concurso-

internacional-de-redacao-de-cartas 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.correios.com.br/sobre-correios/sustentabilidade/vertente-social/concurso-internacional-de-redacao-de-cartas
http://www.correios.com.br/sobre-correios/sustentabilidade/vertente-social/concurso-internacional-de-redacao-de-cartas
http://www.correios.com.br/sobre-correios/sustentabilidade/vertente-social/concurso-internacional-de-redacao-de-cartas

