
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

              Boletim N° 02     01/03/2016      

      Subsecretaria Regional de Educação, Cultura e Esporte de Anápolis. 

GABINETE 

 

 
 

 

A Superintendência do Ensino 

Médio convida todas as Unidades 

Escolares a visitarem no Museu de 

Arte Contemporânea as 

exposições: Cenas da Arte Brasileira 

nas Coleções MAC/Goiás – 

gravuras e desenhos e, 

Experiências, Memórias e 

Identidades – artistas goianos no 

acervo MAC/Goiás. 

As exposições estarão abertas até 

16 de abril de 2016, de terça-feira à 

sexta-feira das 10h às 18h e nos 

sábados e domingos das 12h às 

19h.  

As visitas serão guiadas seguidas 

de atividades desde que 

agendadas com antecedência pelo 

telefone: (62) 3201 – 4918. 

Em anexo segue um roteiro para 

visita, com encaminhamentos 

pedagógicos para aula de campo. 

 
Leve sua turma! 

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 29/02 ao dia 07/03.  

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 Gestores, 

 

Na relação dos alunos 

classificados na OBMEP 

2015 tivemos mais três 

vencedores que não foram 

listados na primeira 

publicação. 

Parabenizamos o aluno 

Victor Soares Oliveira, da 

Escola Estadual Joaquim 

Soares da Silva, o aluno 

Henrique Antonio de Paiva 

do Colégio Estadual André 

Gaudie ambos vencedores 

da medalha de Prata e 

Joaquim Pedro de Oliveira 

Gomes, da Escola Estadual 

Prof. Ermano da Conceição 

medalhista de Bronze. 

Então na 

11ª OBMEP,  tivemos 01 

medalhista de ouro, 04 

medalhistas de prata e 11 

medalhistas de bronze. 

Confiram na lista anexa. 

Parabéns a todos pelo êxito 

alcançado na OBMEP 2015! 

 

http://www.seduc.go.gov.br/goiasenem


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Reunião com a Equipe do Pronatec 

No dia 22 de fevereiro a equipe da SEDUCE, 

responsáveis pelo PRONATEC professores 

Peters, Valdice e Cleusa, estiveram reunidos com 

os coordenadores de curso, assistentes da 

subsecretaria e com os gestores das unidades 

educacionais que ofertam a Educação 

Profissional Técnica de Nível Médio através do 

PRONATEC. Dentre vários assuntos abordados 

destacamos os aspectos operacionais e 

pedagógicos necessários à execução do 

programa. 

Estão sendo ofertados: 

1-Curso Técnico em Agente Comunitário de 

Saúde no CEJA-Elias Chadud 

2-Curso Técnico em Logística no Colégio 

Estadual Gomes de Souza Ramos 

3-Curso Técnico em Química no Colégio 

Estadual Herta Layser Odwyer 

4-Curso Técnico em Segurança do Trabalho no 

Colégio Estadual Padre Fernando 

 
 

Responsável: Rogéria 

Departamento Pedagógico 
 

Olímpiada de Língua Portuguesa 

 
A esperada 5ª edição da Olimpíada de Língua 

Portuguesa Escrevendo o Futuro foi lançada 

oficialmente no dia 25 de fevereiro. As ações de 

formação de educadores também permanecem 

em 2016. 

Como principal meio de formação à distância, 

de comunicação e de acesso a todas as ações 

do Programa, o Portal Escrevendo o Futuro vai 

concentrar a quase totalidade das atividades, 

facilitando o acesso a todo tipo de informação, 

além dos conteúdos produzidos especialmente 

para as atividades de educadores que trabalham 

com língua portuguesa. 

ATENÇÃO PROFESSORES DE LÍNGUA 

PORTUGUESA: Cadastrem-se no Portal para 

receber o boletim semanal com os principais 

destaques do Programa. Todo o conteúdo está 

aberto a qualquer educador, basta se cadastrar 

no site: https://www.escrevendoofuturo.org.br/  

A OLIMPÍADA DESTE ANO: Em 2016, o Portal 

inaugura uma seção com informações sobre o 

concurso nacional de textos do Programa, onde 

será possível acompanhar as inscrições, ter 

acesso às orientações gerais, dados e notícias de 

cada etapa do concurso. A seção A Olimpíada 

estará em constante atualização de conteúdos 

que subsidiem o trabalho do professor. Nesta 

seção é que serão feitas as inscrições de 

professores; a adesão das secretarias de 

educação; a digitação e o envio dos textos dos 

alunos; o acesso, por parte das comissões 

julgadoras dos textos classificados; a digitação 

dos relatos de prática dos professores; além do 

monitoramento dos números de inscrições e 

adesões, por meio do Mapa das inscrições. 
 

Responsável: Profa. Myriam Marques  

Departamento Pedagógico 

 

https://www.escrevendoofuturo.org.br/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OBMEP 2016 
 

O Instituto Nacional de Matemática Pura e 

Aplicada (IMPA) iniciou as inscrições para a 12ª 

Olimpíada Brasileira de Matemática das Escolas 

Públicas, a OBMEP 2016. 

Escolas públicas com alunos do 6º ao 9º ano do 

Ensino Fundamental e do Ensino Médio podem 

inscrever seus alunos no site da Olimpíada 

(www.obmep.org.br) entre os dias 22 de 

fevereiro e 1º de abril de 2016. 

A OBMEP tem como objetivo revelar e 

estimular talentos, além de incentivar o estudo 

da Matemática. 

Foram enviadas às escolas kits de divulgação e 

lembretes de inscrição por e-mail.  

Mais um ano contamos com o apoio da Equipe 

Gestora em divulgar e incentivar a participação 

dos alunos. 

 
 

Oportunidade de Curso 

A  Empresa Brainfarma oferece curso de Auxiliar de 

Produção para Pessoas com  Deficiência – Gratuito. 

Para os participantes com índice de 90% de 

frequência às aulas e obter nota média, mínima de 

7.0, será oferecida uma bolsa de estudos no valor 

mensal de um salário mínimo. As inscrições serão 

realizadas na portaria da empresa Rua  VPR 1, 

Quadra 2A, módulo 4 – DAIA, Anápolis – GO. 

Informações no  0800 979 9904 falar com Jackeline. 

Oportunidade de Emprego 

Oportunidade de emprego para pessoas com 

deficiência. 

A empresa Brainfarma Indústria e Química e 

Farmacêutica S/A oferece: 

- Auxiliar de Produção; 

- Operador de Produção; 

- Pesador; 

- Manipulador; 

- Assistente Administrativo; 

- Assistente de Logística; 

- Operador de Empilhadeira; 

- Assistente de Laboratório. 

Candidatos poderão comparecer à empresa, 

munidos de carteira de trabalho e currículo no 

endereço VPR-1, Qd. 2A, módulo 4 – DAIA, Anápolis 
Dúvidas poderão ser sanadas pelo telefone: 0800 979 9904. 

 

Departamento Financeiro 

O Departamento Financeiro dá boas vindas a 

todas as Unidades Escolares e deseja que 

busquemos o que há de melhor, na certeza de 

que todos os nossos objetivos serão 

alcançados, caminhando juntos rumo ao 

conhecimento, ao sucesso e acompanhados de 

infindáveis bênçãos!  

1-Atenção Unidades Escolares, favor procurar 

seu contador e fazer os documentos 

discriminados a seguir e enviar uma cópia para 

o Departamento Financeiro até dia 10 de março 

de 2016. Pois o prazo sem pagar multa é até 30 

de março de 2016. 

a) DCTF – Declaração de Crédito 

Tributário Federal 

b) RAIS – Relação Anual de Informações 

Social 

2- Solicitamos a todas as Unidades Escolares 

que estiverem com prestações de contas 

(Educação Integral e Ensino Médio Inovador/ 2ª 

Parcela/2014), na escola para serem corrigidas, 

que entreguem no Departamento Financeiro 

com urgência, para serem analisadas para 2ª 

pasta de envio à Goiânia 

3- Já foi enviada por e-mail QUINTA-FEIRA – 

DIA 25/02/2016, a portaria completa de nº 

3487/2015, referente ao recurso de custeio do  

PROESCOLA/2ª PARCELA/2014. 

4- Favor procurar a professora Lívia para 

elaborar as ações do PDE, antes de executar a 

2ª parcela/2014 do recurso de custeio do 

Proescola. 

 

Responsável: Elizabeth 

Departamento Financeiro 

 

 

http://www.obmep.org.br/

