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As folhas amareladas caindo no chão são apenas um detalhe. Por carre-

gar um pouco do calor do verão, temperado por um ventinho refrescante 

que deixa as temperaturas agradáveis, o outono é um tempo muito espe-

cial do ano para se praticar esportes, pois nos oferece condições de me-

lhorar a nossa performance. .  

O prazo de inscrição para o projeto Goiás Enem, criado pela Secretaria 
de Educação, Cultura e Esporte de Goiás (SEDUCE), foi prorrogado para 
o dia 25 de março.  
A proposta tem como objetivo reforçar ainda mais a formação dos estu-

dantes e contribuir para que os jovens alcancem um bom desempenho 
nas avaliações do Exame Nacional de Ensino Médio (ENEM). 

As inscrições podem ser feitas pelo link: www.seduc.go.gov.br/
goiasenem até as 17h desta sexta-feira, 25/3. A escolha dos estudan-
tes será feita por sorteio e o resultado dos contemplados será divulgado 
no site da SEDUCE no dia 27. 
Podem se inscrever no Goiás Enem, alunos da 3ª série do Ensino Médio 

e da 3ª etapa da Educação de Jovens e Adultos da rede pública estadual. 
As aulas têm início no dia 31 de março e terminam no mês de dezembro. 

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


 

 

Estão abertas as inscrições para a 9ª edição da Olimpíada Nacional em História do 
Brasil – ONHB, projeto desenvolvido pelo Departamento de História da Universidade 
Estadual de Campinas – UNICAMP. A primeira etapa da inscrição, com valor menor, 
segue até 26 de março. A segunda fase termina em 28 de abril – ou até atingir o limite 
de interessados. A ONHB é aberta para professores de História e alunos do 8º e 9º 
anos do ensino fundamental e estudantes do ensino Médio, todas as séries, de esco-
las públicas e particulares. 
 
A Olimpíada é composta por cinco fases realizadas de forma online pelas equipes for-
madas por um professor de História e três alunos. Cada fase dura uma semana. As 
respostas, questões de múltipla escolha e realização de tarefas, podem ser elabora-
das pelos participantes por meio de debate com os colegas, pesquisa em livros, inter-
net e orientação do professor. 
Após as fases online, as equipes finalistas participam da grande final presencial, que 
ocorre na Unicamp, em Campinas-SP, nos dias 19 e 20 de agosto. Na final, as equi-
pes realizam uma prova dissertativa e, no dia seguinte, participam da premiação com 
entrega de medalhas. 
“A ONHB tem uma proposta totalmente inovadora. Além do principal objetivo – que é 
promover o ensino de História – tem como proposta incentivar o desenvolvimento da 
análise crítica e discussões sobre os mais variados assuntos, por meio de pesquisa, 
da busca por informações, textos, imagens e mapas. A participação também permite o 
envolvimento com os colegas e com o professor”, explica a coordenadora da ONHB, 
Cristina Meneguello. 
A primeira fase terá início dia 8 de maio, finalizando a quinta etapa em 10 de junho. 
Após as cinco etapas, no mínimo 200 equipes, cerca de 800 participantes, são classifi-
cadas para a final presencial. Em 2016, a Olimpíada reuniu 42,7 mil alunos de cidades 
em todos os estados brasileiros. Neste ano, a expectativa é que o número de inscritos 
seja ainda maior. 
Formação de Professores 
A competição prevê também um programa voltado à formação de professores. Neste 
ano, o 4° Curso de Formação da ONHB: “Imagens em sala de aula” será realizado en-
tre os dias 1º de março e 10 de maio, por meio de aulas online gravadas com grandes 
especialistas da Unicamp, materiais didáticos e atividades acompanhadas por tutores. 
O objetivo é capacitar o professor para fazer uso de imagens que contribuem com o 
ensino de História em sala de aula. Ao todo, mais de 560 docentes se inscreveram e 
vão participar do curso de formação em 2017. 
 
Mais informações, regulamento e inscrições no site: www.olimpiadadehistoria.com.br 
 
INSCRIÇÕES: 
 
De 27/02 a 26/03 – valores por equipe: R$ 30,00 (alunos de escolas públicas) e R$ 
60,00 (alunos de escolas particulares). 
De 24/03 a 29/04 – valores por equipe: R$ 45,00 (alunos de escolas públicas) e R$ 
90,00 (alunos de escolas particulares). 

9ª EDIÇÃO DA OLIMPÍADA NACIONAL EM HISTÓRIA DO BRASIL  

http://www.olimpiadadehistoria.com.br/


 

Com intuito de propagar o Projeto Jovem 
do Futuro, foi realizado no dia 14 de mar-
ço, uma roda de conversa com alunos do 
Ensino Médio, os quais foram escolhidos 
como agentes jovens do Colégio Santa 
Catarina. 
Em conjunto com a equipe gestora foram 
debatidos diversos temas. Entre eles, 
uma maior participação dos alunos na 
administração escolar, o protagonismo 
estudantil e a formação de alunos motiva-
dos que sejam exemplos a serem segui-
dos. Visando trabalhar com equidade pa-
ra ampliar a aprendizagem, criando no-
vas lideranças que atuem de forma parti-
cipativa, tendo corresponsabilidade para 
transformar a educação. 
A conversa foi um primeiro passo para 
um mundo de novas ideias e um trabalho 
em equipe, cujo objetivo é a união dos 
principais envolvidos no processo de en-
sino-aprendizagem para uma melhoria na 
comunidade escolar. 
A escola acredita na força deste projeto e 
espera que nossos jovens assumam seu 
verdadeiro papel na sociedade. 

Roda de conversa dos Agentes Jovens 
do CPMG - Polivalente Gabriel Issa. 

‘’QUEM PLANTA COLHE’’ 
 
Os alunos e a equipe gestora do Colégio 
Estadual Américo Borges de Carvalho, es-
tão desenvolvendo um Projeto maravilho-
so: Horta ‘’Quem planta colhe’’, Projeto 
grandioso e enriquecedor!! 

Os alunos do Colégio Estadual Dr. Negrei-
ros, estão entusiasmado com as aulas di-
ferenciadas de Geometria. 

Toda semana acontece na Escola Estadu-
al André Gaudié Fleury Curado, o Projeto 
de leitura “Sacola Literária” onde são sor-
teados um aluno de cada turma de 1º ao 
5º anos do Ensino fundamental, que orien-
tados pelas professoras Cleidiane, Elizan-
gela, Débora e Glaydes escolhem livros 
literários para ler em casa e na semana 
seguinte os mesmos recontam a história 
lida para todos os seus colegas e ilustram 
as partes que mais lhe chamou a atenção. 
 

 

 



 

No dia 17 de março, aconteceu no auditório 
do Colégio Estadual Virgínio Santillo, com 
os alunos da 3ª Série do Ensino Médio, 
uma Mostra das Profissões, projeto que 
contou com a presença de profissionais de 
diversas áreas: Bombeiros, Advogado, Es-
teticista, Artes Visuais, Tecnólogo em Mi-
nas, Agrônomo, Enfermagem, Médico, Ar-
quiteto, Fisioterapeuta, Engenheiro Civil, 
Artes Visuais e outras. 
Cada profissional teve a oportunidade de 
falar um pouco da sua profissão: formação, 
rotina de trabalho, plano de carreira, possi-
bilidades de mercado, piso e média salarial 
e outras informações relevantes. Um se-
gundo momento foi destinado às perguntas 
dos alunos e respostas dos profissionais. 
Por fim, foi servido um café da manhã para 
que os alunos pudessem interagir e confra-
ternizar com os convidados o que caracteri-
zou como mais um rico momento na reali-
zação do projeto. 

Foi realizada uma palestra no Colégio Esta-
dual Alfredo Nasser, sobre a Dengue com o 
tenente Rodrigues e equipe para os alunos 
do Ensino Médio. 

 

 

 
 

  

No dia 18 de março, os alunos da Es-
cola SESI Jaiara, visitaram o Torneio 
Nacional de Robótica em Brasília. Os 
alunos tiveram a oportunidade de vi-
venciar, na prática, como é a dinâmica 
de um torneio. Os alunos quinzenal-
mente participam de aulas de LEGO 
onde têm condições de criar robôs a 
partir de peças de montagem, contextu-
alizando com conteúdos que fazem 
parte do currículo. 

 
Os alunos da Escola SESI Jaiara, estu-
daram nas aulas de História, o Feuda-
lismo. A professora Enilce propôs uma 
atividade prática envolvendo aluno e 
família na construção de uma maquete 
representando o aprendizado em sala 
de aula. Percebeu a importância do en-
volvimento dos pais nesta atividade. 

 
 

Agradecemos e parabeniza-
mos a todas as Unidades  

Educacionais acima citadas 
pelo trabalho que vem    

sendo desenvolvido com 

muito compromisso e   
competência!!!  



 

Prezados Gestores,  
 
Informamos que houve alteração na da-
ta do CURSO SABERES E PRÁTICAS 
DA EDUCAÇÃO FISCAL, que esta-
va previsto para os dia 27 e 28 de mar-
ço, passando para 28 e 29 de mar-
ço/2017, devido ao Trabalho Coletivo 
marcado para o dia 27/03/2017. Houve 
também alteração na programação por 
área.  
 
Programação: 
 
-DIA: 28/03/2017- (Língua Portugue-
sa, Artes, Inglês, e Ed. Física) e  
(História, Filosofia, Sociologia). 
-DIA: 29/03/2017—(Matemática, Física, 
Química) e (Geografia, Ciências Natu-
rais e Biologia) . 

 
Mais informações:  

 
 
 
 

 
 

Salma- Departamento Pedagógico 
SRECE-ANÁPOLIS 

 

Prezados Gestores,  
 
A Secretaria de Estado da Educação, Cul-
tura e Esporte. por meio da Superintendên-
cia de Ensino Fundamental, realizará o 

Seminário de Educação para as 
Relações Étnico-Raciais para 500 
Profissionais da Educação.  
 
O objetivo do Seminário é sensibilizar estes 
profissionais sobre o reconhecimento da 
História e da Cultura Afro-Brasileira para 
promoção da equidade no ambiente educa-
cional, superando a desigualdade racial.  
 
O evento será realizado na cidade de Goiâ-
nia, em duas etapas sendo:  
 
1ª Etapa - dias 29,30,31/05 e 1º/06 
(250 pessoas). 
 
2ª etapa: 06,07,08 e 09/06/2017 (250 pes-
soas). 
 
Público Alvo: Coordenadores Pedagógi-
cos. 
 
Número de Vagas para nossa Regional 
Anápolis - 29 vagas. 
 
Os participantes deverão enviar até o dia 
03/04/2017, as seguintes informações:  
 
Nome completo, endereço eletrônico, (e-
mail), nome da unidade escolar e municí-
pio. 
 
Informamos que as despesas com hospe-
dagem e alimentação serão custeadas pelo 
evento e os participantes terão as passa-
gens ressarcidas durante o evento. 
 
Solicitamos a divulgação em sua Unidade 
Escolar e contamos com a participação re-
presentativa da nossa Regional. faremos 
as inscrições até alcançarmos o número de 
vagas. 
 
 
Atenciosamente,  
 
 

Departamento Pedagógico 
SRECE-ANÁPOLIS GOIÁS 

COMUNICADO IMPORTANTE 

 

Prezados Gestores,  
 
Alertamos que a Subsecretaria de Edu-
cação, Cultura e Esporte de Anápolis não 
interfere quanto a autorização para con-
fecção de carteiras de estudante. 

A 5ª Promotoria não está expedindo 
Atestado de Regularidade para nenhuma 
associação, portanto atentem a esta 
questão. 

Dalvani—Departamento de Inspeção 



 

JOGOS ESTUDANTIS 2017 

 
A Secretaria de Educação, Cultura e Esportes do Estado de Goiás e a Superintendência 
do Desporto Educacional, por meio da Subsecretaria Regional de Educação, Cultura e 
Esporte de Anápolis, informam que o período de inscrições dos Jogos Estudantis 
2017, iniciará no dia 23/03 e terminará no dia 07/04/2017. Podem se inscrever os alu-
nos/atletas devidamente matriculados em uma Unidade das Redes, Municipal, Estadual, 
Particular, Conveniada e  Federal de  Ensino. Entre as faixas etárias do ano de nasci-
mento de 2003 a 2005 na categoria infanto e de 2000 a 2002 na categoria juvenil.  
 
Serão oferecidas as seguintes modalidades: 
 
Coletivas: basquetebol, futsal, handebol e voleibol. 
Individuais: atletismo, badminton, judô, luta olímpica, natação, tênis de mesa, voleibol 
de praia e xadrez.  
 
O objetivo é mobilizar a juventude estudantil goiana em torno do esporte e contribuir pa-
ra a formação integral do aluno/atleta, motivando-o a aprimorar sua vivência esportiva, 
além de propiciar a descoberta de novos talentos e oportunizar a integração entre os 
participantes de diversos municípios e unidades escolares. 
A cidade de Anápolis será a sede da Fase Estadual dos Jogos Estudantis 2017.  
As fichas de inscrição e regulamento logo serão encaminhados via e-mail para todas as 
Unidades Educacionais. 

Maiores informações: 
Nívea—Departamento Pedagógico 

SRECE-ANÁPOLIS GOIÁS 

2ª ETAPA DO CICLO I DA AVALIAÇÃO DIRIGIDA AMOSTRAL –ADA 
 
 

Informamos que a aplicação da  2ª Etapa do Ciclo da Avaliação Dirigida 
Amostral (ADA) acontecerá no dia 29 de março de 2017 e a inserção dos 
resultados no Sistema de Gestão Escolar (SIGE), será no período de 30 de 
março a 03 de abril de 2017. 
Quanto à aplicação da Avaliação Dirigida Amostral do grupo Não-amostral, 
esta acontecerá nos dias 03 e 04 de abril de 2017 e a inserção dos dados 
deste grupo será no período de 03 a 06 de abril de 2017.  
 
Mais informações, entrar em contato com o Departamento Pedagógico. 
 
 

SRECE-ANÁPOLIS GOIÁS 

LIVRO DIDÁTICO 

O FNDE encaminhou carta ás Unidades Educacionais contendo informações sobre a 
solicitação reserva técnica de livros didáticos. 

Fiquem atentos. 

Mais informações em anexo. 

Myriam Marques—Departamento Pedagógico 



 

PROJETO FORÇA NO ESPORTE 

 

A Profa. Sonja esteve  no dia 14 de março, na Base Aérea de Anápolis, assinando o 
termo de parceria com a Base Aérea de Anápolis para a execução do projeto FORÇA 
NO ESPORTE 2017. 

Participam deste projeto alunos do Colégio Estadual Plínio Jaime e do Colégio Esta-
dual Gomes de Souza Ramos. 

AGENDAS DA SUBSECRETARIA 

IV SIMPÓSIO ANAPOLINO SOBRE AUTISMO 
 

No dia 15 de março, a equipe do Departamento de Inclusão da Subsecretaria Regio-
nal de Educação, Cultura e Esporte de Anápolis, representou a Profa. Sonja Maria La-
cerda, no lV Simpósio Anapolino sobre Autismo. 



 

LICITAÇÃO CARTA – CONVITE 
 

A equipe do Departamento Financeiro da Subsecretaria, esteve no dia 15 de março, 
no Colégio Estadual Salim Afiune, para realizar licitação Carta Convite sobre refor-
ma geral na unidade, solicitado pela Profa. Sonja e atendida pela SEDUCE. 
 
 

PROJETO HOJE 

No dia 17 de março, profissionais da Gerência de Ensino Especial - PROJETO HO-
JE, Profa. Káttia Tomé e Isabel Cristina, em visita à Subsecretaria para junto com a 
equipe multiprofissional de apoio educacional para buscar parceiros aos centros de 
atendimento aos estudantes em períodos de afastamento da sala regular por moti-
vos de doenças, internações ou tratamento de saúde prolongados. 

DIVULGAÇÃO GOIÁS ENEM 2017 
 

A Profa. Sonja Maria Lacerda, concedeu diversas entrevistas no dia 17 de março, na  
Rádio Imprensa, Rádio São Francisco e TV Anhanguera informando sobre o GOIÁS 
ENEM 2017, que terá início dia 31/03, no auditório da Faculdade FIBRA. 



 

Inep divulga notas de treineiros do ENEM nesta segunda-feira (20) 
 

Na edição de 2016, foram 1.344.060 treineiros inscritos no Exame Nacional do Ensino 
Médio, o que representa 16% do total dos inscritos. 
 
Espelhos das redações têm previsão de ser divulgados até 10 de abril. 
 
Pacto vai promover direitos humanos em instituições de ensino superior 
Estudantes devem concluir inscrição na lista de espera do Fies. 
Capes aceita propostas para financiamento de eventos até 31 de março 
As notas dos treineiros no Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM) 2016 foram dis-
ponibilizadas desde 0h do 20 de março.  
Entram nessa categoria todos os participantes que ainda não haviam terminado o ensi-
no médio no ano passado, quando foram aplicadas as provas. Na edição de 2016, fo-
ram 1.344.060 treineiros inscritos, o que representa 16% do total. 
Os espelhos das redações têm previsão de ser divulgados até 10 de abril, encerrando 
a edição de 2016 do Exame Nacional do Ensino Médio. 
 
Fonte: Portal Brasil, com informações do Ministério da Educação e Inep. 

http://www.brasil.gov.br/ 

ABERTO EDITAIS: 
 

 1.    Curso de Especialização em Arte/Educação Intermidiática Digital–Modalidade a Dis-
tância. 
Período de inscrição: de 18 a 27 de março de 2017. 
Carga horária: 620 (seiscentas e vinte) horas. 
Público alvo: portadores de diploma de ensino superior em Licenciatura, reconhecido pelo 
MEC. 
Vagas: 40 

Edital no link: 

http://eadmin.ciar.ufg.br:8080/bridge_files/documentos/180/
Edital_cursistas_edital_75_UAB_2017_Arte_Educacao.pdf 

Inscrição: feita exclusivamente via internet, no link: 
http://eadmin.ciar.ufg.br/index.jsp?conteudo=curso&curso=180&tipo=2 
2.    Curso de Especialização em Educação Física Escolar–Modalidade a Distância 
 Período de inscrição: de 18 a 27 de março de 2017 
Carga horária: 400 (quatrocentas) horas. 

Público alvo: portadores de diploma de ensino superior reconhecido pelo MEC 

Vagas: 30 

Edital no link: 
http://eadmin.ciar.ufg.br:8080/bridge_files/documentos/179/Edital_cursistas_edital_75_UAB_20
17_Ed_Fisica_Escolar.pdf 

Inscrição: feita exclusivamente via internet, no link  

http://eadmin.ciar.ufg.br/index.jsp?conteudo=curso&curso=179&tipo=2 . 

Haverá encontros presenciais no polo em que o cursista estiver matriculado e, eventualmente, 
na sede do Curso em Catalão, sendo obrigatória a presença do aluno. 

Marli Rodrigues — Coordenadora — (62) 3902-1458 

http://www.brasil.gov.br/educacao/2017/03/inep-divulga-notas-de-treineiros-do-enem-nesta-segunda-feira-20
http://eadmin.ciar.ufg.br:8080/bridge_files/documentos/180/Edital_cursistas_edital_75_UAB_2017_Arte_Educacao.pdf
http://eadmin.ciar.ufg.br:8080/bridge_files/documentos/180/Edital_cursistas_edital_75_UAB_2017_Arte_Educacao.pdf
http://eadmin.ciar.ufg.br/index.jsp?conteudo=curso&curso=180&tipo=2
http://eadmin.ciar.ufg.br:8080/bridge_files/documentos/179/Edital_cursistas_edital_75_UAB_2017_Ed_Fisica_Escolar.pdf
http://eadmin.ciar.ufg.br:8080/bridge_files/documentos/179/Edital_cursistas_edital_75_UAB_2017_Ed_Fisica_Escolar.pdf
http://eadmin.ciar.ufg.br/index.jsp?conteudo=curso&curso=179&tipo=2
tel:(62)%203902-1458


 

Subsecretaria Regional de Educação, 
Cultura e Esporte de Anápolis  

COMUNICADO IMPORTANTE 
 
Comunicamos que a partir de hoje, todas as notícias para serem publicadas no bole-
tim informativo, Facebook, Yammer e Wordpress deverão ser encaminhadas para o e
-mail: 

publicar.acoes@hotmail.com 

Todas as notícias devem ser resumidas com as principais informações e apenas as 
melhores fotos. 

https://www.facebook.com/SubsecretariaEducacaoAnapolis/
https://www.facebook.com/SubsecretariaEducacaoAnapolis/

