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Boletim Informativo Nº 22 de  29/06/2017 - Gabinete     
Subsecretaria Regional de Educação, Cultura e Esporte de Anápolis 

 

 

 

  

“ O Colégio da Polícia Militar de Goiás - Dr. Cesar Toledo, mais uma vez  se destaca naci-
onalmente. Um aluno ganhou medalha de ouro na Olimpíada  Internacional  de  Matemática  
Sem  Fronteiras ( OIMSF) 2017.  
Esta competição é a versão brasileira do Mathématiques sans Frontières, criado em1990 na 
França.” 

 

Acesse os sites e tenha mais informações: 

 

*http://portal6.com.br/2017/06/21/cmpg-dr-cezar-toledo-ganha-medalha-de-ouro-em-
olimpiada-internacional-de-matematica/. 

* http://www.matematicasemfronteiras.org/index.html. 

 

PARABÉNS ao aluno, aos professores e a todos os envolvidos no aprendizado. 
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Colégio Estadual Alfredo Nasser  -  Terezópolis de Goiás, realiza atividades que envolvem di-
versão e produção. Um filme pode virar momento de reflexão, participação, exploração e produ-
ção textual. Aulas de matemática,   professor Italo, no 9º ano do Ensino Fundamental, vira feira 
onde trabalham com dinheiro, convertendo real, dólar e euro (fictício)= porcentagem de lucro,  
gasto, raciocínio... E os professores: Éster, Sebastião e Maria Aparecida realizam aulas de campo 
no Memorial do Cerrado em Goiânia, para seus alunos dos 6º ao 9º ano do Ensino Fundamental.                  

Aconteceu em 20/06/17, a culminância do Projeto Ciências 

no Cotidiano sob a regência da professora Aicee Brasil e 

apoio dos demais docentes e servidores do Colégio Esta-

dual Maria Aparecida Alves – Anápolis. O projeto de-

monstrou como a Ciência se faz presente no dia a dia.  Hou-

ve participação de todos os alunos dos 6ºs ao 9ºs anos do 

Ensino Fundamental, turnos: matutino e vespertino. A feira 

foi com experimentos, painéis e relatos. Houve premiação 

com medalhas de bronze, prata e ouro oferecidas pelo SE-

SI, numa parceria com o Professor Amir Brasil. A escola 

agradece o empenho e dinamismo da Professora Aicee que 

movimentou brilhantemente esse dia e ao SESI pelo apoio 

oferecido. 

Em 20 de junho de 2017, estudantes dos 5ºs anos do Ensino Fundamental, do Colégio Santa Ca-
tarina  -  Petrolina de Goiás, acompanhados pelas professoras Aliny Lacerda e Oripa Rodrigues 
e pela diretora Sirley Bento, participaram da solenidade de formatura do Programa Educacional de 
Resistência às Drogas e à Violência (PROERD). O evento organizado pela equipe da Polícia Mili-
tar em parceria com a prefeitura, contou com a presença da coordenação, estudantes de outras 
escolas e autoridades locais. 
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Os alunos do Colégio Estadual Virginio Santillo - Anápolis, através do Programa mais 
Educação, estão desenvolvendo  oficinas de Letramento e Numeramento, reforço dos 
conteúdos estudados em sala de aula, oficinas de judô, dança e futsal, no contraturno e 
sob a coordenação da Professora Debora.      Atividades que motivam os alunos!!    Para-

No Colégio Estadual 13 de Maio - Alexânia, na última semana do mês de maio, as pro-
fessoras Divina Pereira Primo e Lucí Pereira Primo, realizaram nas turmas de 2ª Série do 
Ensino Médio, uma avaliação no formato de Gincana. Isto é, a I Gincana de Ciências Hu-
manas (História e Geografia) de 2017, sendo esta uma das atividades das seguintes ações 
do PAD/PDDE: - “Dinamizar a prática pedagógica quanto ao uso de novas estratégias e, 
consequentemente, aumentar o índice de aprovação dos alunos nos componentes curricu-
lares na área das Ciências Humanas e suas Tecnologias; - Concentrar esforços para pro-
mover a eficácia quanto a avaliação escolar, consequentemente, aumentar o índice de 
aprovação dos alunos nos componentes curriculares da área das Ciências Humanas e su-
as Tecnologias”. 
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CPMG Dr Cesar Toledo - Anápolis, realizou o III Espetáculo de dança das alunas - Tema 
“Nas trilhas  das Telenovelas” 

“As comemorações das festas juninas no Brasil, além de manterem as caracte-
rísticas herdadas da Europa, como a celebração dos dias dos santos, também 
mesclaram elementos típicos do interior do país e de tradições sertanejas, forja-
das pela mescla das culturas africana, indígena e europeia. Sendo assim, as co-
midas típicas (como a pamonha), as danças, o uso de instrumentos musicais 
(como a viola caipira) nas festas, etc., tudo isso reflete milênios de tradições di-
versas que se imbricaram...No Brasil, desde pelo menos o século XVII, no mês 
de junho, comemoram-se as chamadas “Festas Juninas”, que possuem esse 
nome por estarem associadas ao referido mês ” (Me. Cláudio Fernande)  

          E, em algumas escolas da regional de Anápolis, esta tradição foi  relembrada com muita alegria.  

Educandário Espírita de Anápolis Colégio Estadual Jad Salomão  

Col. Est. Waldemar de Paula Cavalcanti Colégio Estadual Castelo Branco 

Col. Est. Maria Aparecida Alves Col. Est. Mauro Borges Teixeira 

Col. Est. Senhor do Bonfim Col. Est. Alfredo Nasser 
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Show de talentos   
 
No dia 26 de junho aconteceu a culminância  do Projeto Bandeira da Paz do Iº semestre, no Te-
atro Municipal de Anápolis. 

Os alunos do 7º ano do Colégio Estadual Alfredo Nasser  - Teresópolis de Goiás,  executa-
ram o Projeto “ Geometria e Arte de mãos dadas” . Após o estudo de Poliedros e não poliedros, 
seus lados e seus elementos, foi realizada a construção dos mesmos e com os poliedros em 
mãos, faziam a contagem de vértices, faces, arestas e o uso da “Relação de Euler”. 

Ensino Médio Inovador do  Colégio Estadual Professor José Abdalla - Anápolis, fez uma pes-
quisa e aula de campo / Atividade Educativa Externa na Capital Federal - Brasília-DF. Visitaram: 
Torre Digital - Memorial JK - Museu do Índio - Museu de Valores( Casa da Moeda do Brasil). 
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Vejam que linda a primeira colheita da horta da Tia Christina da Escola Estadual Zenaide Cam-
pos Roriz - Vianópolis.     

Parabéns alunos, professora e equipe envolvida com o processo. 

A Escola SESI Jaiara – Anápolis, preocupada com um ensino onde a teoria está vinculada à 
prática, realizou com os alunos do 6º ao 9º anos do Ensino Fundamental,  a Feira de Ciências. 
Os estudos e  seminários estimularam os alunos à  criatividade e o estímulo a buscar possíveis 
soluções para seus experimentos. Os trabalhos apresentados, no dia 01 de junho,  comprovaram 
o crescimento e o envolvimento dos alunos quando protagonistas. 

Foi realizado no 2º bimestre, no Colégio Estadual Jarbas Jayme – Pirenópolis, o Projeto 
“Scrapbook “ na disciplina de Língua Inglesa. Diversas atividades criativas foram desenvolvidas. 
Os objetivos? Despertar nos alunos o interesse pela língua estrangeira e fazer com que os alunos 
aprendam novas palavras da língua inglesa, associando imagens com a escrita. No projeto 
“Leitura dentro e fora da escola”,  os alunos do 6º e 7º ano do ensino fundamental, leram textos 
de Monteiro Lobato, narraram a história para a turma, ilustraram a capa do livro e falaram o texto 
que mais gostaram, com o  objetivo principal de desenvolver nos alunos o gosto pela leitura e es-
crita. A professora Dayane Carneiro Ferreira, com o apoio das coordenadoras Leidiane Peixoto 
e Elisângela Borges foi de desenvolver outra ação: “Dia do livro infantil”, com os alunos. Apre-
sentando peças teatrais. O tema foi o Sítio do Pica-Pau Amarelo. Os objetivos ? - Desenvolver  o 
gosto pela leitura e escrita. - Conhecer o escritor Monteiro Lobato e sua importância na literatura 
infantil brasileira. - Interpretar e se expressar através dos textos literários. 
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Aula de Matemática, com Professor 
Zezinho e Professora Cida - Arte, co-
mo são carinhosamente chamados 
pelos alunos do 8º ano  -  Ensino Fun-
damental  do Colégio Estadual Alfre-
do Nasser –Teresópolis de Goiás.  
Polígonos em pintura em tela e con-
fecção de pipas. 
Esta parceria deu certo! 

No dia 06 de junho de 2017, foi 
realizada a entrega dos certifica-
dos de Menção Honrosa aos alu-
nos premiados na OBMEP de 
2016, nos períodos matutino e 
vespertino, do CPMG Gabriel 
Issa – Anápolis/Go. Os agracia-
dos foram: Dionathan Gonçalves 
de Andrade, Fernanda Sampaio 
Santos, Gabriel Victor Cesar de 

Oliveira, Geovanna Naves e Silva, Igor Yuri Oliveira Pio, João Bosco Fonseca Lopes, João Vic-
tor Matias de Medeiros, Layla Mendonça Rios, Luis Felipe Reis Landin, Maria Eduarda Vilas 
Boas, Matheus Ranieri Sousa Melo, Rafael de Oliveira Moura, Tiago Cardoso dos Santos e Vi-
nicius Silva Santos. 

O Colégio Estadual Professora Helena Nasser  - 
Anápolis/Go esteve presente na culminância do I 
Semestre do Projeto Bandeira da Paz. 
E, junto a este todas as unidades que desenvolveram 
atividades visando as três vertentes:  

1– Se dedique a fazer uma  boa ação todos os dias; 
2– Faça 100 dias de orações; 
3– Compartilhe notícias do bem nas redes sociais. 
 
A todos nossos elogios e reconhecimento de que es-
ta chama ficará acesa em nossas vidas! 

A Subsecretaria Regional de Educação, Cul-
tura e Esporte de Anápolis e o Colégio Esta-
dual General Curado - Anápolis/Go, deixam 
aqui uma homenagem à Professora  Eunice 
Godoy Rodrigues Correa. 
Em 26/06/17, “o sol não brilhou, os pássaros 
não cantaram, os risos se calaram e as lágri-
mas rolaram em meu rosto. Meu coração so-
fre em silêncio. “ 

Nossos agradecimentos pelo carisma, profis-
sionalismo, empenho que desempenhou co-
mo educadora.  

 

https://www.facebook.com/eunice.godoyrodriguescorrea?fref=mentions
https://www.facebook.com/eunice.godoyrodriguescorrea?fref=mentions
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Mais Educação em Ação no Colégio Estadual Violeta Pitaluga - Anápolis.  

Dentre as atividades oferecidas se destacam as aula de judô, aula de dança e reforço individual. 

Os professores do Colégio Estadual Viní-
cius de Moraes - Anápolis, utilizam o mate-
rial Aprender + como uma estratégia de 
aprendizado mais eficaz e de oportunidade 
para gerir melhor o tempo em sala de aula.   

Um concurso musical, que contou com a parti-
cipação da cantora Jane  Botejo, movimentou 
a noite de 26/06/17, da unidade. 

Aconteceu no dia 30 de maio, no Colégio Estadual Maria Aparecida Alves – Anápolis, a cul-
minância do Projeto Superação. Sabendo que este é um tema que se bem trabalhado po-
de renascer a força e a esperança nos cidadãos que a cada dia tem se tornado pessoas sem 
perspectivas e forças. Então, esse projeto propõe a busca de mais esperança, elevação da auto-
estima e determinação para prosseguir nos estudos e na vida. O mesmo contou com grande en-
volvimento de professores, servidores, comunidade local, pais e alunos.  Com uma participa-
ção de destaque, dos alunos da Educação de Jovens e Adultos desta unidade. Sr. Wilson Go-
mes da Silva - técnico de Segurança do Trabalho - SEDUCE, abrilhantou este momento, com 
uma palestra onde tratou  o assunto com muita propriedade e de forma emocionante. 
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Os alunos do CEJA-Professor Elias 
Chadud - Anápolis, durante todo o 2º 
bimestre, pesquisaram sobre clima, 
geografia, pontos turísticos, cultura e 
outras características próprias das 
principais cidades goianas. A exposição 
dos trabalhos, feira de gastronomia e 

apresentações artísticas foram momentos preciosos e contaram com 
presença e participação da Miss Goiás 2016, Mônica França, do grupo de dança country - 
Cowboys Arrojados, autoridades da região e comunidade local. Parabéns pelo evento! 

Os alunos do turno matutino, do 9º ano do Ensino Fundamental à 3ª série do Ensino Médio, 
no Colégio Estadual Martiniano de Carvalho - Nerópolis, dia 31/05/17, participaram do 
“Dia do Desafio - 2017”,  uma aula prática sobre sistemas do corpo humano, ministrada pe-
los colaboradores da Faculdade Objetivo. Com intuito de enriquecimento cultural e intelectu-
almente. 

E os alunos, do turno vespertino, participam do 8º Circuito Anapolino 
de Corrida de Rua. Tendo participado da 2ª etapa em 30/04/17, da 3 ª  
etapa  dia  21/05/17  e da 4ª etapa no dia 25/06/17 !! Esta é uma ação 
do “Projeto Correndo  para Escola”, acompanhada pelo Professor de 
Educação Física, Renato Carvalho – no contraturno.   

Aguardamos a culminância do projeto para divulgar esta  participação  
tão grandiosa.  

Parabéns a todos alunos/atletas, professor , grupo gestor e equipe en-
volvida  pelo desempenho e motivação!!!  

Em comemoração ao dia 
do Meio Ambiente, as 2ª 
series do Ensino Médio, 
turno matutino, do 
 Colégio Estadual Pro-
fessor José Paschoal da 
Silva - Silvânia, visitaram 

 o Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodi-
versidade (ICMBio) - antigo IBAMA/Silvania e na oportunidade foi ministrada aula de botânica, 
com  conhecimento da flora de cerrado preservado. 

O Colégio Estadual Aquiles 
de Pina - Anápolis, Distrito 
de Interlândia, tem uma par-
ceria dos professores de Arte 
e Geografia que traduz em 
aulas magníficas.  
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SUBSECRETARIA EM AÇÃO 

 

 

  

Na noite, de 22/06, a Subsecretária Re-
gional de Educação, Cultura e Esporte 
de Anápolis, Professora Sonja Maria La-
cerda e professora Nívea Palmeira, parti-
ciparam da solenidade de abertura dos 
Jogos Estudantis, fase regional, na cida-
de de Jataí/Go, juntamente com  a pre-
sença de cerca de 2 mil alunos, superin-
tendentes, coordenadores regionais de 
educação e autoridades do  município.  

O Departamento Financeiro da Subsecretaria Regional 
de Educação, Cultura e Esporte de Anápolis, realizou a 
licitação, carta convite, no Colégio Estadual Virgínio 
Santillo, referente a reforma na estrutura física da es-
cola. 

Professora Rogéria Vitalina, representou a Professora 
Sonja Lacerda, na abertura dos jogos internos do 
CPMG Dr Cesar Toledo. Na oportunidade também se 
fizeram presentes, o excelentíssimo  professor Ricardo 
Balestreri, Secretário de Segurança Pública  e Adminis-
tração Penitenciaria de Goiás e autoridades militares. 

A Subsecretária Regional de Educação, Cultura e Esporte 
de Anápolis, Professora Sonja Maria Lacerda, reuniu com 
sua equipe para agradecer o empenho e dedicação dos ser-
vidores frente a esta regional, durante o primeiro semestre 
2017, confraternizando o aniversário, dos que fizeram neste 
período, agradecendo a Deus pelo privilégio da vida e pela 
oportunidade de conhecer pessoas e construir saberes.   

Equipe da Subsecretaria Regional de Educação, Cultura 
e Esporte de Anápolis, colaborou com a aplicação do 
Simulado do Goiás ENEM, promovido pela Secretaria de 
Educação, Cultura e Esporte de Goiás - SEDUCE.  
Alunos atentos e conscientes da importância  desse mo-
mento para sua preparação para o ENEM 2017. 
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Professora Sonja Maria Lacerda, Subsecre-
tária Regional de Educação, Cultura e Es-
porte de Anápolis, prestigiou o III Espetácu-
lo de Dança das Alunas do CPMG Dr. Ce-
sar Toledo - Anápolis, no Teatro Municipal 
de Anápolis, dia 23/06. 
Parabéns equipe organizadora. 

Em 27/06, Professora Sonja Maria Lacerda, Subse-
cretária Regional de Educação, Cultura e Esporte 
de Anápolis, recebeu em seu gabinete, os coman-
dantes e equipes dos Colégios da Polícia Militar do 
Estado de Goiás, das unidades de Anápolis, para 
discutir diversos assuntos relacionados aos Jogos 
Estudantis/2017. 

Na manhã de 27/06, a Subsecretária Regional de 
Educação, Cultura e Esporte de Anápolis, profa. 
Sonja Maria Lacerda, participou da entrega do Ala-
mar, aos alunos com média superior a 9.0, dos Co-
légios da Polícia Militar da cidade de Anápolis. O 
evento foi no teatro Municipal e contou com presen-
ça de autoridades civis e militares. 
Parabéns para todos os alunos e equipe gestora  

Em 28/06, a Subsecretária Regional de 
Educação, Cultura e Esporte de Anápo-
lis, professora  Sonja Maria Lacerda, rea-
lizou uma reunião com os diretores das 
unidades escolares da regional Anápolis, 
no NTE/Anápolis,  para discutir assuntos 
administrativos e pedagógicos. Entre es-
tes assuntos estavam: o Projeto “ Eu sou 
do Bem, Eu sou de Deus”;  Jogos Estu-
dantis - fase final e encerramento do se-
mestre letivo. 

Dia 28/06, Professora Sonja Maria Lacerda, Subsecretária 
Regional de Educação, Cultura e Esporte de Anápolis, reu-
niu com o Delegado Regional da Polícia Civil, Dr Fabio Vile-
la, em busca de parceria para o evento dos Jogos Estudantis 
2017. 
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COMUNICADO IMPORTANTE 

Comunicamos que todas as notícias para serem publicadas no boletim informativo, Facebook, 
Yammer e Wordpress deverão ser encaminhadas para o e-mail: 

publicar.acoes@hotmail.com 
As notícias devem ser resumidas com as principais informações e as melhores fotos. 

Subsecretaria Regional de Educação, 
Cultura e Esporte de Anápolis  

Vejam todas as fotos enviadas pelas unidades escolares no Blog  e  no facebook. 

 

ENCCEJA = Exame Nacional para Certificação de Competências de Jovens e Adultos  

Data da prova: 8 de outubro (manhã e tarde) 
Inscrições: 7 a 18 de agosto. 
Quem pode fazer: 15 anos - nível fundamental; 18 anos - nível médio. 
Como será a prova: Redação + 30 itens de múltipla escolha por área, somando 120 questões. 
Pontuação: recebe o certificado quem  tirar ao menos 50% em cada área, inclusive  na redação. 
O que vai cair na prova: O Inep diz que a prova terá as mesmas referências do Enem. O edital com 
detalhes será publicado em 24 de julho. 

Chamada Pública 02/2017 do Curso de Especialização - Educação e Patrimônio Cultural e 
Artístico, uma excelente oportunidade de formação continuada, INSCREVA-SE! 
http://app.getresponse.com/click.html?
x=a62b&lc=NOmnd&mc=lw&s=ZQsyHM&u=SYsd2&y=m& 
  
Número de vagas: 150 (cento e cinquenta) com encontros presenciais nos polos de apoio nas cidades 
de Goiás/GO e de Barretos/SP.  

Público: Professores/as de Artes em exercício na Educação Básica, Gestores e Profissionais de áreas 
afins.  

* Período de inscrição: 12/06/2017 a 02/07/2017                 

* Taxa de inscrição: R$ 100,00 (cem reais)                 
* E-mail Inscrição: especializacaoarte.unb@gmail.com Assunto: INSCRIÇÃO - PROCESSO SELETIVO 
EDITAL 2/2017                 

* E-mail Dúvidas: especializacaoarte.unb@gmail.com Assunto: DÚVIDAS - PROCESSO SELETIVO 
EDITAL 2/2017                 

* Ementas das disciplinas 
<http://app.getresponse.com/click.html?x=a62b&lc=NOmnd&mc=lw&s=ZQsyHM&u=SYsd2&y=m&> 
                 

* Retificação e  Prorrogação III - Cronograma 

<http://app.getresponse.com/click.html?x=a62b&lc=NOmnd&mc=lw&s=ZQsyHM&u=SYsd2&y=m&>  

URL: http://premioprofessoresdobrasil.mec.gov.br  

https://www.facebook.com/SubsecretariaEducacaoAnapolis/
https://www.facebook.com/SubsecretariaEducacaoAnapolis/
http://app.getresponse.com/click.html?x=a62b&lc=NOmnd&mc=lw&s=ZQsyHM&u=SYsd2&y=m&
http://app.getresponse.com/click.html?x=a62b&lc=NOmnd&mc=lw&s=ZQsyHM&u=SYsd2&y=m&
mailto:especializacaoarte.unb@gmail.com
mailto:especializacaoarte.unb@gmail.com
http://app.getresponse.com/click.html?x=a62b&lc=NOmnd&mc=lw&s=ZQsyHM&u=SYsd2&y=m&
http://app.getresponse.com/click.html?x=a62b&lc=NOmnd&mc=lw&s=ZQsyHM&u=SYsd2&y=m&
http://premioprofessoresdobrasil.mec.gov.br

