
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

              Boletim N° 35      11/11/2015      

      Subsecretaria Regional de Educação, Cultura e Esporte de Anápolis. 

GABINETE 

 

 

 

 

Campeão Sul-Americano de Judô 

Hérlio Mariano Bastos de M. Júnior  

12 anos, é aluno do 6º ano no 

Colégio Estadual Professor “Heli  

Alves Ferreira” da Subsecretaria 

Regional de Educação, Cultura e 

Esporte de Anápolis e, desde cedo, 

mostrou-se uma criança esforçada 

e dedicada. Influenciado por 

amigos começou a frequentar 

aulas de Judô. A partir daí, 

começou a competir e não parou 

mais. Logo começou a colecionar 

bons resultados em sua vida. 

Participa do Programa Mais 

Educação, atividade a qual o 

estimula ainda mais, a ir atrás de 

mais vitórias. Como resultado de 

seu esforço recebeu das mãos do 

próprio Governador do Estado de 

Goiás – Marconi Perillo e da 

Secretária de Estado de Educação, 

Cultura e Esporte, Raquel Teixeira – 

uma Bolsa de incentivo.  

Foi Tricampeão (2011, 2012 e 2013) 

dos Jogos da Primavera; 

Tetracampeão (2011, 2012, 2013 e 

2014) dos Jogos Abertos de 

Anápolis; Tricampeão (2012, 2013 e 

2014) do Campeonato Goiano de 

Judô, na sua categoria; campeão 

da Copa Nacional Minas Tênis 

Clube (2014), em Minas Gerais; 

Campeão Brasileiro Regional (GO, 

TO, DF, MT, MS e RO) em 2014, no 

torneio disputado em Ji Paraná-RO; 

Campeão Brasileiro (27 estados 

participantes) de 2014, em 

competição ocorrida em João 

Pessoa-PB e Campeão do Circuito 

de Judô em Palmas-TO. Ele foi o 

único goiano a integrar a Seleção 

Brasileira de Judô Sub-13, para a 

disputa do Panamericano em 

Carolina- Porto Rico onde ficou em 

3º lugar. E no dia 07/11 participou 

do Campeonato Sul-Americano 

sub-13, na Argentina, sendo 

grande Campeão. 

Parabéns Hérlio, que você continue 

sempre com essa garra, atitude e 

disposição. Você é um sucesso! 

 

Prova Brasil 

A Prova Brasil e o Sistema 

Nacional de Avaliação da 

Educação Básica (Saeb) são 

avaliações para diagnóstico, 

em larga escala, 

desenvolvidas pelo Instituto 

Nacional de Estudos e 

Pesquisas Educacionais 

Anísio Teixeira (Inep/MEC). 

Têm o objetivo de avaliar a 

qualidade do ensino 

oferecido pelo sistema 

educacional brasileiro a partir 

de testes padronizados e 

questionários 

socioeconômicos. 

A Prova Brasil está sendo 

realizada nas escolas 

públicas de zonas rurais e 

urbanas que tenham um 

mínimo de 20 estudantes e é 

aplicada em turmas de 5º e 

9º anos do Ensino 

Fundamental e de 3ª série 

do Ensino Médio, em uma 

amostra de escolas das 

redes pública e particular. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aula Diferenciada 

 A professora Adriana Cecilia, sempre inovando 

em suas aulas. Os alunos do Colégio Estadual 

Professor José Abdalla, turmas 8º ano A e B, 

se  dedicaram na produção de 

cartazes, painéis e estudos sobre o Continente 

Africano e sua herança a nós brasileiros . Essas 

aulas diferenciadas trouxeram aprendizagem e 

novos conhecimentos. Parabéns professora e 

alunos pela dedicação. 

Diretora: Maria Angelica Curi 
Coordenadora: Ana Maria 

  

 

 

Departamento Financeiro 

Informamos às Unidades Escolares que o prazo 

de execução dos recursos Federais é curto e já 

está expirando, por isso contamos com a 

colaboração em entregar as prestações de 

contas devidamente organizadas até dia 

12/11/2015, para análise, evitando assim, a 

inadimplência. 

2- ATENÇÃO CONSELHOS ESCOLARES, 

orientamos que atentem para os seguintes 

aspectos: 

A) Executar compras exigindo notas fiscais 

eletrônicas 

B) Observar se as Notas Fiscais contém todas 

as informações necessárias referentes ao 

recurso executado 

C) Verificar se o CNPJ do Fornecedor é 

autorizado a vender o produto e/ou 

realizar o tipo de serviço, planejado pelo 

Conselho Escolar e aprovado pelo MEC 

e/ou coordenador do PDE/Interativo. 

Responsável: Elizabeth 

Departamento Financeiro 

 

 

 



 

 

Coleção Itaú Criança 

 
 

Prezados Gestores, 

 

Peça já sua coleção gratuitamente. A solicitação é individual, até que se esgote o estoque. 

 

Repassem para todos os servidores e demais apreciadores da leitura infantil. 

Podem ser solicitados através do link: 

https://www.itau.com.br/crianca/pratique/ 

 

 

 

Para Você Coleção Itaú Criança: ONGs e Unidades Educacionais. 

O nosso convite para toda a sociedade ler para as crianças é um sucesso! 

 Os livros são selecionados por um conjunto de especialistas.  

Peça já o seu. 

  

https://www.itau.com.br/crianca/pratique/
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