
  

 

 

 

Dia do Desafio 

O Dia do Desafio acontecerá na 

última quarta-feira do mês de 

maio, dia 27. Neste ano, Anápolis 

(381.991 hab. segundo o IBGE) 

concorrerá com a cidade de 

Camaguey (301.574 hab.), de 

Cuba. Durante o evento, cidades 

do mesmo porte estabelecem 

uma saudável competição para 

tentar mobilizar a maior 

porcentagem de pessoas, em 

relação ao número oficial de 

habitantes. 

Em 2014 Anápolis mobilizou 

mais de 174.000 pessoas, 

alcançando uma marca de 

52.06% de participação, que 

venceu a sua concorrente Santa 

Cruz de Del Quiche, da 

Guatemala, que obteve uma 

participação de 0,5% do total de 

habitantes que praticaram algum 

tipo de atividade física. 

Entre neste Clima e Quebre 

sua rotina! 

Qualquer atividade física é válida, 

desde que você coloque seu corpo 

em movimento, individualmente 

ou em grupo. Participe de 

Caminhada, Ciclismo, Corrida, 

Futebol, Basquete, Vôlei, Tênis, 

Gincanas, Peteca, Queimada, Bete, 

Dança, Natação, Hidroginástica, 

Yoga, Pilates, Tai chi chuam, 

Atletismo, Alongamentos, Artes 

marciais, entre outros.  

Registro de Participação 

- Ligue nos telefones das Centrais de 

Registro (62) 3902-6900/ 3902-

6901.  Enviar as fotos com o nome da 

Unidade Escolar para o whatsapp de 

Marcos Bonfim 9368-4545, whatsapp 

de Nivea Simone 8326-3345. Lembre-

se: Somente com o registro de sua 

participação a coordenação terá o 

controle do quantitativo de pessoas 

que praticaram uma atividade física no 

Dia do Desafio. 
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                                                 GABINETE 
 

Projeto: Nossa Escola, Nossa Casa- 

Escola Joaquim Soares da Silva- 

Goianápolis 

A escola é um espaço privilegiado de 

análise, discussão e reflexão da 

realidade. É nesse espaço que estão 

sendo formados “cidadãos conscientes”, 

que venham a contribuir para o 

desenvolvimento da comunidade nos 

vários setores. 

O descaso dos alunos com o Patrimônio 

Público é devido à falta de informação 

quanto aos custos para a construção e 

mantimento do mesmo. Os alunos 

acham que a escola é apenas 

responsabilidade do governo, não 

tratando a mesma como seu espaço 

para educação, ética e compromisso de 

ser cidadão. 

Dessa forma, é importante fazer com 

que o aluno perceba que a Escola é um 

Patrimônio Público, é de 

responsabilidade de todos e deve ser 

preservada, defendida e protegida, 

visando um ambiente mais propício a 

educação de crianças e adolescentes. 

Visando isso é que propusemos como 

ação, uma gincana com tarefas que 

tragam a reflexão da importância da  

 

 

 

 

 

 

 

preservação do patrimônio escolar e de 

como é bom viver em ambiente limpo. 

Publicado no Facebook – Subsecretaria Regional de 

Educação de Anápolis e https://sreanapolis.wordpress.com/ 

 

Celebração Eucarística  
 

No dia 22 de maio aconteceu a Celebração 

Eucarística para homenagear Nossa Senhora 

Auxiliadora, na Escola Patronato Madre 

Mazzarello, onde estiveram presentes a 

equipe da Subsecretaria e demais 

convidados.  

Foi um Momento emocionante!!! 

Parabéns à toda equipe! 

 
 

 
 

https://sreanapolis.wordpress.com/
https://sreanapolis.wordpress.com/


 

Projeto Construções de Gráficos 
 

Foi realizado no Colégio Estadual Jarbas Jayme o 

Projeto Construção de Gráficos com os alunos das 3ªs 

séries A e B sob a orientação da Profa. Nayara Borges 

de Oliveira Corrêa, com o objetivo de levar os alunos 

a conhecer os diferentes tipos de gráficos, construir 

e saber interpretá-los. Durante a realização do 

projeto os alunos fizeram um planejamento prévio, 

coleta e análise de dados que foram representados 

em gráficos.    

 

 
 

 

 

Solicitamos para o C. E. J. A. Professor Elias Chadud 

os seguintes livros, em qualquer quantidade:  
 

Biologia - Volumes 1, 2 e 3  

José Mariano Amabis e Gilberto Rodrigues Martho 

3ª Edição (2010) - Ciclo PNLD - 2012, 2013, 2014. 

 

Quem tiver disponível, entrar em contato 

diretamente com o Colégio, por email: 

52020282@seduc.go.gov.br  ou pelo telefone: 

(62) 3324-7894. Contamos com sua colaboração e 

parceria de sempre. 

Projeto "Mucho Gusto" 
 

Esse projeto visa levar conhecimentos básicos aos 

alunos juntamente com toda comunidade escolar, 

procurando criar o comprometimento de adquirir 

competências novas que buscam a construção de um 

mundo cultural e naturalmente mais integrado. 

“Meu objetivo é erguer a bandeira da comunicação 

levando os alunos a serem comprometidos com a 

aprendizagem desenvolvendo assim atividades 

planejadas Culturais,” relata a professora.  

Desenvolvido pela profa. Eliane Cristina Duarte 

Teófilo, nas turmas de 1ª a 3ª séries no Colégio 

Estadual Jarbas Jayme de Pirenópolis. 
 

. Pesquisa aprofundada sobre antepassados; 

. Placas de rua; 

. Pesquisa sobre as cidades da Espanha; 

. Entrevista com profissionais da região; 

. Autobiografia com fotos dos alunos. 
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Projeto “Juntando os Cacos” 

 

“Juntando os Cacos” é o nome do novo projeto 

educacional, desenvolvido pela Editora Alvorada em 

parceria com a Secretaria de Estado de Educação, 

Cultura e Esporte. O projeto visa melhorar o diálogo 

nas escolas e diminuir problemáticas, como a 

violência e a discriminação. 

As formações para os profissionais que vão atuar nas 

escolas  aconteceram em Anápolis no dia 

15/05/2015.  

Mais de 50 professores participaram e vão multiplicar 

as informações para toda a comunidade escolar. 

Assim como o “Tosco em Ação”, o “Juntando os 

Cacos” tem como base um livro, o “Caco”, também de 

autoria de Gilberto Mattje. O objetivo é dar 

continuidade a uma discussão aberta nas escolas e 

tratar temas recorrentes na vida dos estudantes de 

uma maneira mais próxima e eficaz. Para o autor do 

livro “O ‘Caco’ é um garoto compulsivo em vários 

aspectos” e isso possibilita a conversa com os alunos, 

a partir do momento em que eles se identificarão com 

a história, que é baseada na realidade social do 

brasileiro. 

 “O livro permite trabalhar mais temas, como o 

preconceito, homofobia, novas estruturas familiares e 

não podemos deixar de falar do uso de substâncias 

psicoativas. O grande objetivo deste projeto é 

desenvolver um lócus de percepção de autocontrole 

para que o aluno seja protagonista da sua história. 

Com mais esperança e alegria”, explica Mattje. 

 

 
 

 

 

Miss e Mister CPMG/PGI  2015 

      

 O projeto Miss e Mister CPMG/PGI é uma atividade 

do Programa Ensino Médio Inovador (PROEMI), que 

ressalta a importância do desenvolvimento 

educacional promovendo a interação social entre 

alunos e comunidade escolar. Sob a tutela da 

Coordenação Geral Pedagógica e Vice direção, na 

pessoa da Profa. Eny Ramos, o projeto foi 

desenvolvido acolhendo todas as bases de formação 

de civismo e cidadania, além de ressaltar o respeito a 

diferença e as diversas qualidades do indivíduo, que 

não estão somente relacionadas à aparência física, 

mas sim ao desenvolvimento da capacidade 

intelectual e convívio em sociedade. 

O desfile contou com a presença de várias autoridades 

militares e civis, somado a um público de cerca de mais 

de 500 pessoas presentes. 

 
 

 
 
Publicado no Facebook Subsecretaria Regional de Educação de Anápolis e 

https://sreanapolis.wordpress.com/ 

 Publicado no Facebook 

Subsecretaria Regional 

de Educação de 

Anápolis e 

https://sreanapolis.wor

dpress.com/ 
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Departamento Financeiro 

 

No dia 18 de maio de 2015, no período matutino, foi 

realizada uma reunião do Departamento Financeiro 

com os gestores que assumiram este ano, com o 

objetivo de prestar esclarecimentos sobre Prestação 

de Contas do Recurso Proescola/2015. Em breve 

realizaremos uma reunião maior com todas as 

Unidades Escolares que recebem recursos estaduais e 

federais. 

Em anexo, se encontra uma lista com nomes das 

Unidades Educacionais com pendências a serem 

resolvidas no Departamento Financeiro. 

 

 
 

 
 

Licença Médica 
 

Comunicamos que a Licença Médica dos servidores 

efetivos deverá ser solicitada no protocolo somente 

após a Perícia Médica. 

 

O Espelho da Licença poderá ser obtido através do 

e-mail: silvia.santos@seduc.go.gov.br ou 

pessoalmente no protocolo da Subsecretaria, para 

isto, será necessário o CPF do servidor. 

 

Se, o mesmo, já estiver no SALIS (Sistema de 

Acompanhamento de Licenças do Servidor) será 

impresso e colocado na pasta da Unidade 

Educacional. 

Responsável: Silvia Santos 
 

Programa Saúde na Escola 

 

As coordenações municipal e estadual do Programa 

Saúde na Escola (PSE) Convoca, apenas os gestores 

escolares que fazem parte do PSE, a participarem 

de uma capacitação a realizar-se: 

Dia: 29 de maio de 2015; 

Horário: de 8h às 11h30min; 

Local: auditório do Parque Ipiranga no Bairro Jundiaí. 

Na ocasião falaremos a respeito das diretrizes do PSE, 

das ações dos componentes I e II e dos temas 

relacionados (alimentação saudável, álcool / drogas, 

sexualidade responsável). 

Contamos com a presença de todos os gestores 

convocados. Caso haja impossibilidade de 

comparecer, envie um representante da Unidade 

Escolar (coordenador). 

Responsável: Miriam Squeff 

Departamento Pedagógico 

 

 Capacitação do 
Componente III do 

PSE para os 
gestores escolares: 
6ª feira, dia 29 de 
maio de 2015, de 

8:00 às 11:30 horas 
no Auditório do 

Parque Ipiranga –
B. Jundiaí

 

mailto:silvia.santos@seduc.go.gov.br


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Estudantes de todo Brasil já podem se inscrever para o Exame Nacional do 

Ensino Médio – Enem 2015. 

Período: 25/05 até 05/06. 

Para se inscrever no Enem 2015, o estudante deve acessar o site oficial  

http://enem.inep.gov.br/participante/   

Taxa: R$ 63,00, devendo ser pago até o dia 10/06, sob pena de não ser 

confirmada a inscrição. 

Isenção: São isentos do pagamento da taxa os concluintes do ensino médio 

em 2015 matriculados em escola da rede pública de ensino e aqueles que 

declararem e comprovarem carência socioeconômica. Bolsistas integrais em 

escolas particulares também podem pleitear o benefício da isenção. 

Algumas semanas antes da prova, os estudantes receberão nos e-mails 

cadastrados a confirmação de inscrição Enem 2015, que será enviado para o 

endereço eletrônico informado pelo estudante. No documento online 

constam as seguintes informações: número de inscrição, nome completo, 

local, hora e data da prova do Enem 2015, indicação de eventual necessidade 

de atendimento diferenciado, opção de língua estrangeira e informação 

sobre a possível finalidade de certificação. Quem não receber, pode ter 

acesso ao cartão de confirmação do Enem 2015 no endereço eletrônico 

http://enem.inep.gov.br/ após a liberação do INEP. 

 

Não perca essa oportunidade! Faça já sua inscrição! 

 
 

 

 

 

 

 

http://www.enem2015.net.br/
http://enem.inep.gov.br/participante/
http://www.enem2015.net.br/cartao-de-confirmacao-e-local-de-prova-enem-2015.html
http://enem.inep.gov.br/

