
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

              Boletim N° 39      24/11/2015      

      Subsecretaria Regional de Educação, Cultura e Esporte de Anápolis. 

GABINETE 

 

 

 

 

1° Lugar em Produção de Texto 

do  PROERD 

Alunos do 5.º ano 

do Ensino 

Fundamental  da 

rede pública 

municipal e estadual 

de Anápolis 

participaram nessa 

quarta-feira dia 

18/11 da formatura 

do PROERD, projeto 

realizado nas escolas  

com parceria da 

Polícia Militar, cujo tema foi: É 

preciso saber viver. O projeto 

trabalha com o tema: Drogas. 

Depois das palestras ministradas 

pelo Sargento Borba os alunos 

fizeram uma produção de texto 

com o tema trabalhado. Dentre 

aproximadamente 3.000 produções 

de textos entregues, ficou em 

primeiro lugar a produção da 

Aluna Ana Luíza Cintra Dias, do 

Colégio Estadual Adolpho Batista. 

Além do destaque da aluna o 

sargento Borba ressalta que 

 “os alunos tiveram uma boa 

participação e se destacaram 

quanto ao comportamento e 

participação efetiva de toda a 

programação do evento”.  

 

Parabéns a todos os alunos que 

participaram, aos organizadores, 

professores e principalmente a 

Ana Luíza. Você vai longe! 

 

 
 

Bandeira da Paz 

 

No dia 20/11, no auditório 

do SESI Jaiara, aconteceu a 

culminância do Projeto, 

com a entrega da 

BANDEIRA DA PAZ à 

Subsecretária, Profa. Sonja. 

Foi um momento 

emocionante onde todas as 

Unidades Educacionais da 

rede estadual apresentaram 

suas Bandeiras e algumas 

unidades fizeram lindas 

apresentações. 

 

Parabenizamos a todos os 

envolvidos. 

 

 

 

 

Projetos – APAE Anápolis 

 

Os Programas CASA VIVA e ASI 

(Autonomia, Socialização e 

Interação) da APAE Anápolis 

celebraram o ano com inúmeras 

atividades. Os eventos contaram 

com diversificadas apresentações 

artísticas, apresentadas pelos 

alunos e professores dos referidos 

programas, além de exposições 

dos trabalhos realizados ao longo 

do ano. 

 "Receitas de Olhar- O SARAU” 

“De A a Z tudo pode acontecer” 

Parabéns pelos projetos! 

Fotos em anexo. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Projeto – Qual é Seu Talento? 

Tema: “A Noite da Fantasia” 

O Colégio Estadual “João Gomes” desenvolveu, 

no período de 30/10/2015 a 13/11/2015, o 

Projeto Qual é seu talento? Com o objetivo 

pedagógico de valorizar e aperfeiçoar 

habilidades pessoais, assim como o respeito às 

diferenças e à diversidade. A culminância do 

projeto foi realizada no período noturno do dia 

13/11/2015 nas dependências do colégio. O 

evento contou com a participação dos 

servidores, responsáveis pela organização do 

evento, dos alunos que realizaram as 

apresentações com temáticas diversificadas, da 

comunidade que prestigiou o trabalho 

realizado com grande entusiasmo e da equipe 

de jurados que avaliaram, conforme critérios 

estabelecidos, as apresentações. Houve 

premiação para a melhor fantasia e para as 

melhores apresentações classificadas em 1º, 2º 

e 3º. A Equipe Gestora agradece a todos pela 

colaboração e empenho que foram 

responsáveis pelo sucesso do projeto. 

Segue em anexo as evidências em fotos. 

 

Ações Pedagógicas 

Esta semana foi agitada no Colégio Estadual 

Osvaldo Francisco. A profa. Jane Botejo 

trabalhou com seus alunos do ensino 

Fundamental (7º e 8º Anos): 

1) Projeto: "Comprando um Universitário" - Os 

alunos veem o conteúdo na quinzena e depois 

é realizado um listão de atividades onde 

eles  têm que resolver com horário marcado, 

valendo R$ 2,00 (dois reais - dinheiro fictício) 

cada exercício. Os exercícios que não 

conseguirem realizar sozinhos podem obter a 

ajuda, comprando um universitário (alunos do 

Ensino Médio que ajudam a desenvolver as 

atividades).  O valor em reais adquirido por 

cada aluno é convertido em pontuação no 

bimestre. (Tenho tido bons resultados de 

aprendizagem depois de criar este projeto-

disse a professora). 

2) A geometria no concreto: Alunos do 8º ano 

compreendendo o Círculo e a Circunferência no 

concreto. 

 3) A física no concreto: Energia Mecânica - 

Alunos do 2º ano  do Ensino Médio, 

compreendendo melhor a física através de 

realização de trabalhos manuais. 

Parabéns profa. Jane, suas aulas são um 

sucesso! 

  

 
Mais fotos em anexo. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Formatura dos Bombeiros Mirins 

Na última segunda-feira (16) novembro, 

ocorreu no Salão Paroquial da cidade de 

Pirenópolis-Go a formatura dos Bombeiros 

Mirins. O PROEBOM - Programa Educacional 

Bombeiro Mirim da 11ª Companhia 

Independente Bombeiro Militar do Estado de 

Goiás, formou 23 jovens de 11 a 12 anos que 

configurou a primeira turma do Estado. 

O evento contou com diversas autoridades do 

Estado e da cidade que pontuaram a 

importância do civismo, disciplina aos jovens 

no dia de hoje. O Capitão Batista 

que representa e se encontra a frente das 

atividades da Companhia de Bombeiros em 

Pirenópolis ressaltou a importância aos jovens 

bombeiros da jornada à sociedade melhor 

daquela formatura em diante. "Nós precisamos 

conviver bem cada dia, devemos nos moldar 

como água e procurarmos a paz" afirmou 

Marilene Chaves, Diretora da Escola Estadual 

Comendador Joaquim Alves e uma das 

proponentes do projeto. 

  

 

“Corujinha” 

No último dia 06 de novembro, a equipe do 

Colégio Estadual Polivalente Frei João Batista 

promoveu o “Corujinha”. Evento motivacional 

para os alunos dos 9º anos do Ensino 

Fundamental em preparação para a Prova 

Brasil. Com muita organização, diversão e 

compromisso com uma educação de qualidade 

a equipe de professores ditou o ritmo da noite 

que contou com a presença do escritor Lucas 

Brandão autor do livro “É CADA COISA QUE 

ESCREVO SÓ PARA DIZER TE AMO “. A obra é 

uma junção de frases e versos do autor que 

vieram do blog “Abra o Bico”. Lucão, como é 

conhecido popularmente, contou-nos um 

pouco de sua experiência como estudante e 

escritor, além de sortear alguns exemplares de 

seu livro. Tivemos também sorteio de outros 

prêmios, teatro, dança e um delicioso lanche 

preparado pelo professor e chefe de cozinha 

Fernando Theiss. 

Sabemos que momentos como este são 

importantes para estimular os nossos alunos. 

Uma equipe comprometida com o que faz, 

consegue promover uma aprendizagem mais 

dinâmica e eficiente. Família Frei João Batista 

transformando a educação e fazendo a 

diferença! 

 

 
Mais fotos em anexo. 

Feira Cultural – PORTUNOL 

Aconteceu no dia 16/11 no auditório do SESC, a 

culminância do projeto Feira Cultural 

PORTUNOL, do Colégio Estadual Padre 

Fernando Gomes de Melo. Os alunos 

apresentaram diversos números musicais 

folclóricos e também uma excelente peça 

teatral do Auto da Compadecida. 

Parabenizamos toda equipe pelo trabalho 

realizado. 

Fotos em anexo. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Projeto "Eleitor do Futuro" 

Na última quinta-feira (05) de novembro tomou 

posse a Prefeita Gilnara Peixoto, eleita como 

representante estudantil da Escola Estadual 

Comendador Joaquim Alves. O projeto "Eleitor 

do Futuro" que é uma parceria do TRE da 

comarca de Pirenópolis com a Escola Estadual 

Comendador Joaquim Alves que fomentou uma 

eleição com urnas eletrônicas, um concurso de 

redação, sobre o tema que envolve corrupção e 

uma diplomação. 

O sucesso do projeto que foi iniciado estimulou 

muitos estudantes a pensar sobre o tema 

democracia. Segundo a "prefeita" eleita Gilnara, 

a posse é o inicio de um longo processo 

perante sua gestão. Nesse processo, 

representantes, autoridades, membros da 

sociedade civil e alunos da Escola estão 

estimulados a compartilhar e divulgar o projeto 

a outras instituições. 

 

 
 

 
 

Mais fotos em anexo. 

Gincana do Conhecimento 

Trabalho realizado pelos professores: Danila, 

Diórgenes, Juliana, Lucelene, Lucilene, 

coordenadora (pedagógica): Elizamar  e Grupo 

Gestor do Colégio Estadual Waldemar de Paula 

Cavalcanti, do turno matutino. 

-Ações: Estimular o raciocínio lógico através de 

atividades lúdicas. 

-Estimular a aprendizagem dos alunos com 

aulas diferenciadas 

-Realizar a leitura e interpretação de gráficos, 

fórmulas, tabela periódica, situações problemas. 

No dia 12/11/2015 foi realizada a Gincana do 

Conhecimento, com os alunos do Ensino 

Médio, turno matutino, a mesma contou com a 

participação dos professores, coordenadora e 

grupo gestor. 

Foram realizadas perguntas relacionadas às 

áreas do conhecimento: Biologia, Física, 

Química e Matemática e também provas de 

habilidades e outras modalidades. 

 

 

Oferta de Cursos PRONATEC em Anápolis 

 

Solicitamos divulgação dos cursos do Pronatec 

que estão abertos para alunos que estejam 

cursando 2º e/ou 3º ano do Ensino Médio. O 

aluno precisa acessar o site: 

http://pronatec.mec.gov.br/inscricao/ selecionar 

os campos conforme solicitados, inscrever-se e 

imprimir a ficha de confirmação. 

Maiores informações em anexo. 

http://pronatec.mec.gov.br/inscricao/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Varal Literário “Quadrinhos com Criatividade” 

 

Aconteceu no último dia 10 de novembro de 2015, 

no Educandário Espírita de Anápolis, no turno 

matutino, o Varal Literário “Quadrinhos Com 

Criatividade”. Alunos, professores, coordenadoras, 

diretora e demais servidores da instituição puderam 

desfrutar de um momento rico, dinâmico e criativo 

com a exposição das histórias em quadrinhos dos 

alunos do 7º e 8º anos da professora de Arte, Edna 

Aparecida Alves Silva. O evento foi idealizado, 

planejado e organizado pela Dinamizadora de 

Biblioteca do turno matutino Vânia Cléria Norberto 

Pinheiro e contou também com a participação e 

exposição dos desenhos em quadrinhos do 

professor de Arte, Cláudio Batista Dutra do turno 

matutino. Por se tratar de um gênero da Língua 

Portuguesa, repleto em informações implícitas e 

explícitas cujas imagens dão ao texto o significado 

das palavras, os quadrinhos além de constituir um 

agradável passatempo, favorecem aos leitores o 

gosto pela leitura e contribui para o 

desenvolvimento das habilidades e capacidades 

cognitivas.  

Sendo assim, a exposição e aplicação desse gênero 

em forma de “varal literário” proporcionaram aos 

alunos do Educandário uma experiência narrativa 

diferenciada e um momento de entretenimento 

literário brilhante, animado e contextualizado com a 

realidade. Durante o evento, os alunos dos 6º anos 

tiveram a oportunidade de expor seus belíssimos 

trabalhos manuais feitos de EVA, confeccionados 

nas aulas de arte realizadas na Biblioteca no 

período matutino. 

Parabéns aos alunos pelas belas produções, aos 

professores envolvidos, à equipe gestora e à 

organizadora do evento. 

Diretora: Maria Angélica Ramos Crispim de Deus 

Coord. Pedagógica: Maria do Carmo Brito Santos 

Dinamizadora de Biblioteca (matutino) - Vânia 

Cléria Norberto Pinheiro 

Professora de Arte: Edna Aparecida Alves Silva 

Professor de Arte: Cláudio Batista Dutra 

Projeto "Brasil, essa é a minha terra" 

 

 Projeto desenvolvido no Colégio Estadual 

Antesina Santana nos turnos matutino, 

vespertino e noturno. Os professores 

trabalharam um pouco das peculiaridades 

culturais do nosso Brasil.  

6º ano: Região centro-oeste (professoras 

Sebastiana, Luciana e Genilda) atividades 

econômicas ligadas principalmente aos setores 

primários; produção agrícola; vazios 

demográficos; gastronomia, festas típicas, 

urbanização recente; problemas ambientais; 

festas típicas influenciadas pela cultura 

indígena e europeia, extrativismo mineral e 

vegetal, território e ocupação recente. 

7º ano: região sul - (professoras Juliana, Gislene 

e Joice)  forte influência da colonização 

europeia, atividades econômicas ligadas à 

produção primária, gastronomia, alto IDH 

(Índice de Desenvolvimento Humano). 

8º ano: região - norte - (professores Ana Maria, 

Aline, Marcos, Rosana e Janaina) influência 

indígena e pequena influência europeia, 

atividades econômicas ligadas aos setores 

primários, produção agropecuária, vazios 

demográficos, urbanização recente, 

organização espacial influenciada pelos leitos 

dos rios, problemas ambientais. 

9º ano: região nordeste e sudeste - (professores 

Karla, Custódia, Lusimeire, Noé, Washingtom, 

Laura e Iete) influência indígena e africana; 

atividades econômicas; agropecuária; turismo e 

extrativismo; desigualdades sociais; influência 

europeia na urbanização; problemas 

ambientais; colonização europeia; produção 

científica e econômica; população nas grandes 

metrópoles, favelamento; desigualdade social. 

No Ensino Médio também foram divididas as 

regiões e professores para trabalhar as 

peculiaridades de cada região. Houve exposição 

em todos os turnos com trajes  e 

comidas típicas, objetos e trabalhos dos alunos. 

(Texto Maria Aparecida) Mais fotos em anexo. 



 

 

 

 

 

Conferência Estudantil 

No dia 28 de outubro do presente, foi à vez do 

Colégio Estadual Professora Helena Nasser 

promover a sua conferência estudantil. Sob o 

tema: OS MEUS SONHOS PARA O FUTURO 

PASSAM PELA ESCOLA, os alunos do Ensino 

Médio discutiram e puderam aprofundar a 

compreensão do papel de três aspectos 

essências para o bom êxito de todo estudante, 

a saber: ESCOLA, SONHO E FUTURO. 

A escola contou com a valiosa colaboração do 

Dr. Lucius Gabriel, advogado e pós-graduando 

em Direito Civil e processual Civil, sendo o 

conferencista do dia. Que com grande presença 

de espírito e argumentos bem embasados 

proporcional profundas reflexões sobre o tema. 

Além do grupo de Agente Jovem do colégio 

todos foram desafiados a exercerem o 

protagonismo estudantil para a conquista de 

uma educação de qualidade e a desenvolverem 

habilidades pessoais que ajudarão na realização 

de um futuro que todos almejam. 

A programação agradou a todos, pois, 

oportunizou o pensar e até serviu de um 

despertamento para alguns sobre o valor do 

conhecimento e de habilidades desenvolvidos 

na escola; da importância de nutrir projetos 

pessoais e aproveitar o tempo presente para 

construir o futuro. 

(Texto: Marcos José Rodrigues – Coordenador) 

 
 

Formação de Educação Financeira 

 

Senhores  Gestores,   

 

Informamos que dia 02 de dezembro de 2015  

das 8h às 12h - para escolas de Anápolis e  

das 14h às 18h - para escolas dos municípios 

jurisdicionados  será realizada a Formação de 

Educação Financeira e estão convocados os 

coordenadores e professores que foram 

indicados anteriormente, conforme planilha anexa. 

A formação será realizada no auditório 

do NTE situado à Rua 5-A, Quadra 18,  Lote 16, 

Jundiaí Industrial - telefone: 62 3314 8338. 

 

Atenção: Os representantes de cada escola 

precisam trazer um Kit dos blocos I - II  e III 

contendo livro do professor, livro do aluno e 

caderno de atividades do aluno (capa branca). 

 

Dúvidas, ligue 62 3321- 0408 - falar com Edjane. 

 

Responsável: Edjane Almeida Oliveira 

Departamento Pedagógico 

 

Departamento Financeiro 

Prezados Gestores, 

Em anexo, segue relação das escolas que 

precisam entregar sua prestação de contas até 

dia 26/11. 

Contamos com a colaboração, empenho e 

compromisso de todos. 

Responsável: Elizabeth 

Departamento Financeiro 

 

 


