
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

              Boletim N° 05     23/03/2016      

      Subsecretaria Regional de Educação, Cultura e Esporte de Anápolis. 

GABINETE 

 

 
 

Semana Saúde na Escola 

Projeto Dengo Sim, Dengue não! 

Na semana do dia 07/03 à 

11/03 ocorreu no Colégio 

Estadual Waldemar de Paula 

Cavalcante, a culminância do 

projeto Dengo Sim, Dengue 

Não! Onde os professores: 

Juliana (Ciências), Paulo 

(Ciências), Diórgenes (Biologia) 

e  Vilma (História) ,trabalharam 

nos três turnos a importância de 

se manter o ambiente livre da 

dengue, o que fazer para se 

prevenir, foi feito um trabalho 

de conscientização, onde houve 

a participação relevante dos 

nossos alunos. 

Texto da Escola  

 

Mais fotos em anexo. 
 

Errata 

No poema Mulher publicado no 

Boletim N° 04/2016, a aluna 

Biane Azevedo Arantes foi 

orientada pela professora Marta 

José de Carvalho, e não pelo 

professor Ednaldo Pires de 

Moura conforme informado.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Páscoa é tempo de... 
Meditar, buscar, agradecer e de plantar a paz. Tempo 
de recomeçar! Tempo de concessão, de compromisso, 
tempo de perdão. Tempo de Ressurreição. 
Sonja Lacerda  
e equipe  da Subsecretaria Regional de Educação, 
Cultura e Esporte de Anápolis. 

Anápolis, 23 de março de 2016. 

Os Professores da Minha 

Escola 

A professora de matemática 

Com suas contas complicadas 

Falando em equações, no 

teorema de Pitágoras. 
 

A professora de português 

Com seu modo indicativo 

Falando em advérbios 

Interjeições, substantivos. 
 

A professora de geografia 

Com seus complexos regionais 

Falando em sítios urbanos 

Em pontos cardeais. 
 

A professora de ciências 

Com seus ensinamentos 

ecológicos  

Falando em evolução 

Em estudos biológicos. 
 

A professora de História 

Com seus povos bizantinos 

Falando na idade média 

No imperador Constantino. 
 

A professora de inglês 

Com seu don’t, do e does 

Falando em personal pronouns 

Na diferença entre go e goes. 
 

A professora de artes 

Com suas obras e seus artistas 

Falando em arte ópticas 

Em pintores surrealistas. 
 

O professor de Educação Física 

Com suas regras de voleibol 

Falando sobre basquete 

Em times de futebol. 
 

Os professores da minha Escola 

Joaquim Alves 

Com suas matérias que às vezes 

não entendemos, 

Falando em todas as coisas 

Que aos poucos vamos 

aprendendo! 

 

Escrito pelo aluno Jonisclei da 

Costa Araújo - 3º semestre  da 

EJA  -  Escola Estadual 

Comendador Joaquim Alves 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dia Nacional da Poesia 

 

Nos dias 10 e 11 de março foi realizado na 

Escola Patronato Madre Mazzarello um 

momento especial onde alunos recitaram 

poesias, jogral e apresentaram coreografia de 

uma música do Roberto Brenner. 

Abrilhantaram o momento os autores Roberto 

Brenner e Erick Gomes e a Tutora Simone 

Queiroz da Subsecretaria. O Objetivo foi mostrar 

para os alunos que a poesia é uma forma de se 

expressar, transmitir sentimentos, emoções e 

pensamentos. Quem lê, sabe mais e escreve 

melhor. 

Na ocasião o autor Roberto Brenner animou os 

alunos com músicas e poesias. 

 

Por Sarah F. Alves de Oliveira  

Dinamizadora da Biblioteca Laura Vicuña 

 

 
 

 
 

 

 

Mais fotos em anexo. 

 

 

Colégio Estadual 31 de Março  

No Goiás Contra o Aedes  

 

Com o aumento dos casos de Dengue, 

Chicungunha e Zica Vírus surge a necessidade 

de esclarecimento à população escolar sobre o 

transmissor da doença, contribuindo para a 

preservação da saúde e incentivando atitudes 

de prevenção à proliferação do mosquito e 

como consequência a doença.  

Foi preparada uma breve dramatização pelos 

alunos dos 6ºs anos juntamente com a 

professora Bruna, na qual foram enfatizados os 

sintomas e cuidados com as doenças causadas 

pelo mosquito transmissor. Fizeram também a 

distribuição de panfletos de orientação 

fornecidos pelos agentes de saúde da 

Secretaria Municipal local. Registra-se ainda a 

visita de agentes de saúde nas turmas do 

Ensino Médio, ocasião em que distribuíram 

panfletos para os alunos e uma breve 

orientação sobre o assunto.  

O projeto terá continuidade com produções 

textuais de todos os alunos, alusivas ao tema 

com a supervisão das professoras de Língua 

Portuguesa e de Ciências, durante todo o 

semestre. 

Texto da Escola 

  

  
 

Mais fotos em anexo. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aulões 

O Colégio Estadual Martiniano de Carvalho 

com os objetivos de aumentar os índices de 

acertos nas questões propostas pela 2ª etapa 

do 1° Ciclo da ADA - 2016 e desenvolver as 

habilidades necessárias para a resolução de 

atividades que contemplem os descritores 

propostos na referida avaliação, os alunos das 

1ª séries do Ensino Médio participam, durante 

todo o mês de março, de aulões (com 1 hora e 

30 minutos de duração) das disciplinas de 

Língua Portuguesa, Matemática, Biologia, 

Química e Física. 

Sempre com dois professores em sala de aula, 

os alunos desenvolvem atividades elaboradas a 

partir dos descritores de cada disciplina. As 

aulas são ministradas pelos professores Pedro 

Augusto, Paulo Cezar, Geovani Lino, Fabiana 

Moura, Andre Luiz, Marlene Gomes. A novidade 

fica por conta da Thacyane Faria, diretora da 

Unidade Escolar e que desenvolve os aulões de 

Biologia, juntamente com o professor André 

Luiz. 

Esperamos colher os frutos desse trabalho 

intenso com resultados positivos na próxima 

etapa dessa avaliação. 

 

Texto enviado pela Tutora Educacional Cláudia Elias. 

 

 
 

 

 

Tocha Olímpica em Anápolis 

Atenção Gestores (as)! 

Neste ano, no dia 04 de maio, na cidade de 

Anápolis acontecerá o revezamento da Tocha 

Olímpica. 

Começa na cidade de Olímpia, na Grécia, 100 

dias antes da cerimônia de abertura dos Jogos 

Olímpicos Rio 2016. De lá, a chama Olímpica 

viaja para o Brasil, onde começa a trilhar o seu 

caminho, passando por Anápolis, rumo ao Rio 

de Janeiro.  

Convidamos a todos a prestigiarem este evento 

único, onde 55 atletas que  conduzirão a Tocha 

Olímpica, num percurso de 11,2km.  
 

Responsável: Nivea Simone Palmeira 

 

Jogos Estudantis do Estado de Goiás 2016. 

Atenção - Equipe da Unidade Escolar e de modo 

especial, professores de Educação Física. Os 

jogos Estudantis têm por finalidade aumentar a 

participação em atividades esportivas em todas 

as Instituições de Ensino do Estado de Goiás, e 

promover a ampla mobilização da juventude 

estudantil brasileira em torno do esporte. 

Serão promovidos pelo Governo de Goiás, por 

meio da Secretária de Estado de Educação, sob 

Coordenação Geral da Superintendência de 

Desporto Educacional e com parceria das 

Subsecretarias. Serão disputados nas categorias: 

Infanto e juvenil por estabelecimento de ensino 

das redes público e privada, em três fases 

distintas:  

Fase I – Municipal e Intermunicipal - ABRIL;  

Fase II – Polos - MAIO; 

Fase III - Estadual- JUNHO. 

Inscrições: do dia 21/03 ao dia 29/03, através 

das fichas que foram encaminhadas pelo e-

mail. 

Observação: solicitar aos alunos/atletas do 

Infanto e juvenil que não possuem Carteira de 

Identidade e CPF para providenciarem. 

Contamos com a colaboração e participação de 

vocês! 

          
Responsável: Nivea Simone Palmeira 

Articuladora Pedagógica de Desporto Educacional. 

 

  

  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 Theodoro Silva 

rogeria.silva@seduc.go.gov.br 

Técnica Pedagógica 

3324-7852/3321-0408 

 

 

 

 

Pronatec 

 

Edital n.º 019/2016 – PRONATEC – Bolsa 

Formação 

Processo Seletivo Simplificado de Bolsistas 

A Secretaria de Estado da Educação, Cultura e 

Esporte - SEDUCE, por meio do Núcleo de 

Organização e Atendimento Educacional - 

NUOAED e da Coordenação Geral do Programa 

Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego 

– PRONATEC – Bolsa Formação, considerando a 

Lei Federal n.º 12.513/2011, a Resolução 

CD/FNDE nº. 23, de 28 de junho de 2012 e a 

Portaria 0823/16-GABS/SEDUCE, Processo n.º 

201600006008567, faz saber aos interessados que 

estarão abertas as inscrições para o Processo 

Seletivo Simplificado de Bolsistas, para atuarem 

no âmbito do PRONATEC – Bolsa Formação. 

O presente Processo Seletivo Simplificado - PSS 

destina-se a selecionar bolsistas para atuar como 

Professor Regente, conforme anexo III do referido 

edital. 

1- Vaga de Professor Regente para atuar no 

CURSO TÉCNICO EM QUÍMICA DO 

COLÉGIO  ESTADUAL  HERTA LAYSER 

O’DWYER- ANÁPOLIS 

Local de inscrição: Subsecretaria Regional de 

Educação, Cultura e Esporte - Avenida Senador 

José Lourenço Dias s/n - Centro- Fone: (62)3201-

0408 - Departamento Pedagógico Das 8h às 12h 

e das 14h às 18 h. 

Período de inscrição: 20/03/2016 até 29/03/2016-

Em dias úteis 

Maiores informações em anexo e no site: 

http://www.seduce.go.gov.br/pronatec/editais/edi

tal019_2016_seduce.pdf 

 

  

Responsável: Rogéria Vitalina Theodoro Silva 

rogeria.silva@seduc.go.gov.br 

Técnica Pedagógica 

3324-7852/3321-0408 

mailto:rogeria.silva@seduc.go.gov.br
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Projeto Gosto de Teatro III 

 

A Cia Benedita de Teatro e Esqueteria Macacos, 

no Projeto Gosto de Teatro III se uniram para 

oferecer gratuitamente espetáculos 

profissionais para os alunos da rede pública de 

ensino, comunidades carentes, além do público 

em geral. 

Este projeto propõe a circulação dos 

espetáculos Édipo, Esquizofrenia, No coração 

do Brasil e Assombração, por 2 estados 

brasileiros, localizados na região Centro-Oeste: 

Goiás, e Distrito Federal. Ao todo serão 

contempladas 08 cidades, sendo: Anápolis, 

Goiânia, Pirenópolis  e Goianésia no Estado de 

Goiás, e Brasília, Taguatinga,  Ceilândia e Gama 

no Distrito Federal. 

Serão no total de 32 apresentações, sendo 08 

apresentações de cada um dos seguintes 

espetáculos: Esquizofrenia, No coração do 

Brasil e Assombração, e Édipo. 

Em Anápolis os horários das apresentações são 

os seguintes:  

 

Local: Teatro Municipal de Anápolis 

13/04 - 20 h - ÉDIPO 

14/04 - 10 h - ASSOMBRAÇÃO 

14/04 - 15 h - NO CORAÇÃO DO BRASIL 

14/04 - 20 h - ESQUIZOFRENIA 

 

Lembrando que “Assombração” e “No coração 

do Brasil” destina-se ao público maior que 14 

anos, e “Édipo” e “Esquizofrenia” destina-se ao 

público maior que 16 anos. 

Em anexo fotos e sinopse dos espetáculos. 

Para atender a todos, necessitamos organizar 

os grupos que irão assistir aos espetáculos, pois 

as vagas são limitadas, portanto, a unidades 

que tiverem o interesse de prestigiar o projeto, 

deverão enviar um e-mail até o dia 08 de abril 

para: carita.silva@seduc.go.gov.br, colocando 

nome do espetáculo irão assistir, e quantitativo 

de alunos. 

 

Cárita Cordeiro Silva Macêdo 

Coordenadora Centro de Estudo e Pesquisa 

Ciranda da Arte 

 

 

 

Solicitação de Livros 

 

O Colégio Estadual Doutor Negreiros, de 

Nerópolis, necessita de 30 exemplares do livro 

didático do 8º ano - Perspectiva de Ciências, 

autoras: Ana Maria Pereira, Margarida Santana 

e Mônica Waldhelm. 

 
A unidade escolar que tiver disponibilidade 

entrar em contato com a própria escola através 

do e-mail: 52039200@seduc.go.gov.br ou com 

a Nívea no Departamento Pedagógico da 

Subsecretaria. 

Contamos com a parceria de sempre! 

 

Nivea Simone Palmeira 
Departamento Pedagógico 

3324-7852/3321-0408 
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