
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

              Boletim N° 06     29/03/2016      

      Subsecretaria Regional de Educação, Cultura e Esporte de Anápolis. 

GABINETE 

 

 
 

GOIÁS ENEM 

Aconteceu no dia 18/03 a primeira 

aula do Goiás Enem, com 

participação de mais de 300 

alunos. Agradecemos todas as 

escolas que se empenharam na 

mobilização de seus alunos e, de 

modo especial, as escolas que 

fizeram as belíssimas 

apresentações de abertura: Colégio 

Estadual Padre Trindade, Colégio 

Estadual Padre Fernando, Colégio 

Estadual Lions Melchior de Araújo.  

As aulas terão continuidade todas 

as sextas-feiras das 14h às 

18h:30min, no auditório da 

Faculdade Fibra.  

Continuem participando!

 

Páscoa no Colégio Estadual 

Adolpho Batista 

Mais uma vez os alunos do Adolpho 

Batista deram show! 

Nesta quarta-feira, dia 23 de março, 

a professora Sandra finalizou seu 

miniprojeto sobre a Páscoa, que 

desenvolveu junto aos alunos da 3ª 

Série. Eles fizeram mini palestras  

com as outras turmas 

conscientizando sobre o verdadeiro 

sentido da Páscoa. As turmas 

preparam apresentações para este 

momento. Foi convidada a pastora 

Elenir, para uma palavra 

maravilhosa, finalizando houve uma 

confraternização com todos os 

alunos em uma simulação da Ceia 

instituída por Jesus. 

Foi um momento de grande 

satisfação ver todos envolvidos 

nesta ação. 

Texto da Escola 

 

Fotos em anexo. 

 

O Rap feito e apresentado por 

alunos do 7º Ano do Colégio 

Estadual Adolpho Batista 

O 7º Ano vai apresentar, 

Um rap maneiro para vocês, 

Espero que gostem dessas 

rimas irmão 

Que vai começar a nossa 

apresentação. 

 

Páscoa não é só ovo de 

chocolate 

Por trás disso tem uma verdade. 

Páscoa não é só o coelhinho 

amado 

Páscoa é Ressurreição de Cristo 

 

Páscoa é tempo de adoração, 

Páscoa é tempo de renovação 

Você se liberta de todo o mal 

Que vem guardando no seu 

coração 

 

Muita gente se ilude, 

Quando chega essa época, 

A maioria faz promessa 

Mas, acaba esquecendo no fim 

da Quaresma. 

 

No domingo de Páscoa é 

comemorado, 

A grande festa de Jesus 

Santificado. 

A gente comemora com muita 

alegria, 

Com muita paz, amor e 

harmonia. 

 

O mundo inteiro comemora 

essa data, 

Com orações, jejum e muita 

graça. 

A vida toda a gente se prepara, 

Para a vinda de Deus em nossa 

casa. 

 

Obrigada respeitável público 

Por sua atenção 

Espero que tenham gostado da 

nossa apresentação. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Formação Continuada - Inclusão 

A Equipe Multiprofissional  de Apoio 

Educacional realizou nos dias 21, 22 e 23 de 

março Encontro de Formação Continuada para 

os Professores de Apoio à Inclusão. Os 

encontros aconteceram no Col. Est. Com. 

Joaquim Alves na cidade de Pirenópolis,  onde 

reuniram os professores de Pirenópolis, 

Cocalzinho de Goiás, Corumbá de Goiás e Posse 

da Abadia. Em Anápolis, o encontro aconteceu 

no Col. Est. Prof. Faustino e estiveram presentes 

os professores de apoio de Anápolis, 

Goianápolis, Teresópolis de Goiás, Alexânia e 

Abadiânia.  Finalizando no dia 23 na cidade de  

Nerópolis com os professores de Petrolina de 

Goiás, Ouro Verde , Campo Limpo e Nerópolis. 

Os temas abordados nesse encontro foram: 

Relatório de Avaliação Bimestral, Relatório de 

Avaliação Final e Histórica Descritivo dos alunos 

com Deficiência Intelectual. 

Texto Vilma Bueno 

 
 

 

Projeto Bandeira da Paz /2016 

 

Estamos iniciando mais uma edição do Projeto 

Bandeira da Paz, cujo objetivo é promover 

ações no cotidiano escolar que estimulem a 

cidadania, a integração entre as comunidades 

escolares e a família na busca por um mundo 

melhor para todos. 

 Nesta edição, estaremos adotando o tema da 

Campanha da Fraternidade: CASA COMUM: 

LUGAR DE RESPONSABILIDADE. A ideia é 

trabalharmos subtemas como: CIDADANIA, 

SAÚDE, MEIO AMBIENTE E COMBATE AO 

BULLING, entre outros. 

Neste sentido todas as disciplinas se interagem 

e a escola pode desenvolver atividades que 

englobem estes assuntos de modo 

interdisciplinar. Solicitamos às Unidades 

Escolares que registrem estes 

momentos/atividades desenvolvidas no espaço 

escolar, seguido de relatório descrevendo-os. 

Este ano de 2016 estaremos trabalhando com 

os polos onde as Unidades Escolares deverão 

desenvolver atividades relacionadas ao Projeto 

dentro do cronograma que segue em anexo. 

Solicitamos que cada Unidade Escolar selecione 

uma atividade que se destacou para que no 

evento final do projeto (culminância), possam 

apresentar ao público presente. 

A culminância do projeto está prevista para o 

dia 02/06 e contará com as Unidades Escolares 

de Anápolis. As Unidades Escolares 

pertencentes aos municípios jurisdicionados 

terão início no segundo semestre. 

 

 
 

Responsável: Salma Maria R. Andrade 

Departamento Pedagógico 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Goiás Na Ponta do Lápis 

Já estão abertas as inscrições para o 12º Goiás 

na Ponta do Lápis, Concurso de Redação, 

Desenho, Fotos e Vídeo, promovido pela 

Tribuna do Planalto, em parceria com as 

Secretaria Estadual de Educação, Cultura e 

Esporte (Seduce) e de Secretaria Estadual de 

Saúde (SES). 

O concurso Goiás na Ponta do Lápis chega a 

12ª edição este ano, traz novidades para os 

estudantes participantes. Além das redações, a 

partir de agora poderão ser inscritos trabalhos 

no formato fotografia, desenho e vídeo, 

abordando o tema “Histórias reais de combate 

ao Aedes Aegypti”. 

PARTICIPEM!!! 

 

Responsável: Myriam Marques 

Departamento Pedagógico 

 

PROGRAMA PIC – Programa de Iniciação 

Científica - Olimpíada Brasileira de 

Matemática das Escolas Públicas. OBMEP. 

A Olimpíada Brasileira de Matemática das 

Escolas Públicas (OBMEP) é uma realização do 

Instituto Nacional de Matemática Pura e 

Aplicada - IMPA - e tem como objetivo 

estimular o estudo da matemática e revelar 

talentos na área. 

Em virtude do desempenho dos alunos 

medalhistas do ano de 2015, estes 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. 

Contamos com a sua colaboração no sentido de 

divulgar, aos alunos, para que nenhum 

medalhista do Estado de Goiás perca esta 

oportunidade. 

 Lembrando que as inscrições deverão ser 

feitas até 01 de abril  de 2016. 

 

Responsável: Departamento Pedagógico 

 

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


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Convocação Programa Agrinho-2016 

O Programa Agrinho estará sendo trabalhado 

neste ano com algumas inovações, para tanto 

convocamos um coordenador pedagógico de 

cada unidade educacional para participar da 

formação inicial, no contra turno de suas 

atividades, perfazendo a carga horária de 12h. 

Data: 

12,13 e 14 de abril 

Horário: 

Matutino: 8h às 12h 

 Vespertino: 13h:30min às 17h:30min 

Noturno: 18h às 22h 

Local: 

CEFOP-Centro de Formação de Professores 

Av. São Francisco nº 880. 

Telefone: 3902-1133 

Ao lado do Ipasgo 

A Ficha de inscrição, em anexo, deverá ser 

preenchida constando o turno (Ex: Se o 

coordenador optar pelo turno matutino, deverá ir 

os três dias no matutino, não podendo trocar o 

turno assim, sucessivamente) e após, ser 

encaminhada para o e-mail 

rogeria.silva@seduc.go.gov.br , até o dia 05 de 

abril. 

No endereço www.senargo.org.br  no link do 

Programa Agrinho, estão disponíveis: 

.Regulamento; 

.Proposta pedagógica; 

.Fichas de inscrições e formulários. 

Responsável: Rogéria Vitalina 

Departamento Pedagógico 

 

 

Programa Semana Saúde na Escola  

O programa mobiliza as escolas da 

Subsecretaria Regional de Educação, Cultura e 

Esporte de Anápolis no combate ao Aedes 

Aegypti. 

Várias atividades foram desenvolvidas na 

Semana da Saúde na Escola de 07 a 11 de 

março e buscaram incentivar ações que levem a 

promoção da educação para a saúde, 

sensibilizadas com a temática da comunidade 

no enfrentamento ao Aedes aegypti. A 

prioridade é sensibilizar os alunos ainda em sala 

de aula, com informações básicas de como cada 

um pode evitar o surgimento do mosquito. Os 

estudantes mobilizaram a comunidade escolar 

disseminando campanhas pelas ruas, dentro da 

escola, promoveram o arrastão da limpeza por 

meio da coleta de lixo nas áreas internas e 

externas, produziram textos, cartazes, visita nas 

residências próximas a escola e vídeos 

informativos, numa grande batalha contra o 

mosquito Aedes aegypti, transmissor da 

Dengue, Zika Vírus e Chikungunya. 

Em anexo, se encontram fotos com as ações 

realizadas pelas escolas. 

Parabenizamos todas que desenvolveram um 

trabalho de conscientização de combate ao 

mosquito. 

Juntos Somos Mais Fortes! 
 

Texto Departamento Pedagógico 
 

 

mailto:rogeria.silva@seduc.go.gov.br
http://www.senargo.org.br/


 

 

Curso Educação Financeira 

Informamos que o prazo para encerrar o curso 

de Educação Financeira  é até o 

dia 30/04/2016. Solicitamos o máximo 

de  dedicação dos cursistas que ainda não 

terminaram, para que finalizem em tempo. 

 

Parabenizamos a todos que concluíram! 

 

Pedimos empenho dos  gestores que possuem 

cursistas para que alertem a todos e solicitem 

a finalização do curso. Segue abaixo nome das 

Escolas com inscritos no curso de Educação 

Financeira: 

Col. Est. Osório Rodrigues Camargo / Col. Est. 

13 de Maio / Col. Est. 31 de Março / Col. Est. 

Américo Borges de Carvalho / Col. Est. Arlindo 

Costa / Col. Est. Coronel  Achiles  de Pina / Col. 

Est. Dr. Genserico  Gonzaga Jaime / Col. Est. 

Durval Nunes da Mata / Colégio Estadual 

General Curado / Col. Est. Gomes de Souza 

Ramos / Col. Est. José Ludovico de Almeida / 

Col. Est. Leiny Lopes de Souza / Col. Est. 

Padre  Fernando Gomes de Melo / Col. Est. 

Plínio Jaime / Col. Est. Professora Helena 

Nasser / Col. Est. Professor Heli  Alves Ferreira / 

Col. Est. Senador Onofre Quinan / Col. Est. 

Virginio Santillo / Col. Est. Rui Barbosa / Col. 

Est. José Résio / Col. Est. Doutor Negreiros / 

Col. Est. Comendador Cristovam de Oliveira / 

Col. Est. Senhor do Bonfim. 

  

Para os que não iniciaram use as 

orientações abaixo: 

 

Acesse o link: 

 http://youknow.affero.com.br/aef  para ter 

acesso completo ao nosso sistema. 

Login: Utilize seu CPF sem pontos e traço. 

Senha: aefbrasil 

Para mais informações, envie e-mail 

para atendimento@aefbrasil.org.br 

  

Responsável: Edjane Almeida Oliveira 

Departamento Pedagógico 

 

 

 

Semana de Combate ao Bullying e ao 

Cyberbullying 

A Lei Estadual 17.696 de 04 de julho de 2012, 

institui a primeira semana de abril como a 

Semana de Combate ao Bullying e ao 

Cyberbullying. 

Com isso, vamos intensificar ações educativas de 

prevenção e enfrentamento a este mal que vem 

acometendo milhares de pessoas. Propomos que 

as escolas façam atividades interativas como 

teatros, gincana, palestras, oficinas, torneios, 

painéis e outras. 

É fundamental disseminar a cultura de respeito e 

o protagonismo juvenil no ambiente 

educacional, pois essas ações fortalecem a 

identidade do educando, estimulam o convívio 

social e promovem o desenvolvimento de 

saberes e práticas educativas. 

Vamos todos aderir a essa campanha! 

 

Convite: 

 

http://youknow.affero.com.br/aef
mailto:atendimento@aefbrasil.org.br

