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Certo dia um escritor acompanhou um amigo 
até à banca de jornal onde este costumava 
comprar o seu exemplar diariamente. 

Ao se aproximarem do balcão, seu amigo 
cumprimentou amavelmente o jornaleiro e 
como retorno recebeu um tratamento rude e 
grosseiro. 
O amigo pegou o jornal, que foi jogado em 
sua direção, sorriu, agradeceu e desejou um 
bom dia ao jornaleiro. 
Quando ambos caminhavam pela rua, o es-
critor perguntou ao seu amigo: 
– Ele sempre o trata assim, com tanta gros-
seria? 
– Sim – respondeu o rapaz. Infelizmente é 
sempre assim… 
– E você é sempre tão polido e amigável com 
ele?  
– perguntou o escritor admirado. 
– Sim, eu sou…  
– respondeu prontamente seu amigo. 
– E por que você é educado, se ele é tão 
grosseiro e inamistoso com você? 
– Ora – respondeu o jovem. Por que não 
quero que ele decida como eu devo ser. 
 

Conclusão:  
 

 

Não deixe que o mau-humor, a grosseria, 
a falta de educação lhe influenciem. 
O que você é, não depende dos outros. De-
cida você, como vai ser o seu dia, como vo-
cê 
irá ver a vida e como irá vivê-la. Mostre que 
tem muito mais a oferecer do que uma cara 
emburrada ou uma resposta mal dada.  

Não deixe que a atitude de outrem modifi-
que o que você tem de bom ou conduza os 
princípios da sua vida. 

Senhores Gestores, 
 
Estão abertas as inscrições para o 46º 
Concurso Internacional de Redação de 
Cartas da UPU. 
 
O concurso tem como objetivo estimular 
o interesse de crianças e jovens pela prá-
tica de escrever cartas, a União Postal 
Universal (UPU), promove todos os anos 
um concurso internacional direcionado a 
estudantes do mundo inteiro.  
 
Período de inscrição: 01 de Fevereiro  
a 17 de março. 
 
Público: Para jovens até 15 anos.  
 
Tema: “Imagine que você é um (a) as-
sessor (a) do novo secretário geral da 
ONU – Qual é o problema mundial que 
você o ajudaria a resolver em primeiro 
lugar e de que forma você o aconselharia 
para isso?”. 

 
Para maiores informações acesse o site:  

  
http://www.correios.com.br 

 
 

CONCURSO DE REDAÇÃO 



 

REUNIÃO DE PAIS 

‘’Quando família e escola interagem os benefícios para o aluno são maiores no que tange o aprendizado’’.   

A reunião pedagógica é espaço de encontro, de escuta, de trocas e de transforma-
ção. Informações que viram conhecimentos, palavras que viram documento, vivências 
que viram experiências, e planos que se concretizam. 

Momentos responsáveis por formar um professor que fale com propriedade do que a 
escola pensa. Devemos perseguir a formação, a transformação, o grupo, a indagação e 
os desafios colocados por nossa profissão.   

 

            Parabéns pelo comprometimento e dedicação professores! 

Parabéns a todos os envolvidos, família e escola que juntos estão visando um bem 
maior, o aprendizado dos alunos.   

Escola Maria Montessori (APAE) – Anápolis             CPMG- Gabriel Issa– Anápolis         Colégio Estadual Dom Emanuel - Silvânia  

REUNIÕES PEDAGÓGICAS  

Colégio Estadual Armindo Gomes - Vianópolis-GO  Colégio Estadual Professor José Paschoal da Silva - Silvânia -GO   

MOMENTO CÍVICO 

Parabéns aos alunos e equipe gestora do Colégio Estadual Gomes de Souza Ramos, 
pelas realizações do momento cívico 2 vezes ao mês, conforme planejado no Projeto 
Político Pedagógico da Unidade Educacional. 



 

  Aconteceu no dia 06 de fevereiro de 
2017, no CPMG-Polivalente Gabriel Is-
sa , na pessoa do seu Diretor e Co-
mandante Tenente Coronel Elisboa Mo-
reira Belo e esposa, senhora Marta Irau-
va, fizeram a entrega de gêneros alimen-
tícios, materiais de limpeza e higiene 
pessoal, arrecadados pelos alunos das 
3as séries do Ensino Médio. A entrega foi 
feita para duas entidades da cidade de 
Anápolis, sendo elas: Casa Betânia e Lar 
Mater Salvatoris. 

 O Projeto "Gabriel Issa do bem" fazen-
do sua contribuição para a sociedade. 
Alguns meios de comunicação de nossa 
cidade estiveram presentes no evento, 
para registrar 
esta etapa do 
proje-

  Professor de Inglês do Colégio Estadual 
Geralda Luzia Vecce, realiza aula show 
sobre rótulos para os alunos do 7º ano do 
turno matutino.   

     

 

 

 

 

 

 

 

O Colégio Estadual Zenaide Campos, 
está realizando o projeto ‘’Mercadinho’’, cu-
jo objetivo é oportunizar e vivenciar experi-
ências com alunos de como lidar com as 
compras de casa, conferir o troco do mer-
cado, realizar soma dos produtos, reconhe-
cer rótulos para ver se estão dentro do pra-
zo de validade, calcular juros, formas de 
pagamentos e outros.  

 

 

 

 

   

     

Os agentes jovens e o grupo gestor do Co-
légio Estadual Rui Barbosa, reuniram-se 
no início de fevereiro, para  juntos realizar 
leitura e discussão do Regimento escolar e 
definição de metas para o ano 2017.  

O Grupo de Repressão a Narcóticos 
(GENARC), realizou uma palestra no 
colégio Estadual Padre Fernando, no 
dia 06 de fevereiro, cujo objetivo  foi 
conscientizar e sensibilizar o coro estu-
dantil sobre o mal que a droga tem cau-
sado à sociedade. 

Hoje, a sociedade precisa se mobili-
zar para enfrentar essa questão. O mun-
do inteiro está mobilizado no sentido de 
ajustar às suas legislações e também 
trabalhar a política de segurança públi-
ca. A prevenção é uma questão de saú-
de pública, então é muito importante a 
participação das escolas nessa preven-
ção. 



 

   A seguir, algumas Unidades Educacionais que já nos informaram o quantitati-
vo de alunos aprovados em vestibulares. 

   PARABENIZAMOS TODOS PROFESSORES, EQUIPE GESTORA, SERVIDORES E ALUNOS DE 

TODAS UNIDADES.  

Estamos aguardando as outras Unidades que ainda não nos encaminharam. Temos certeza 
que teremos mais aprovados. 

UNIDADE EDUCACIONAL TOTAL DE ALUNOS APROVADOS 

Colégio Estadual Salvador Gomes da Silva  09 

Colégio Estadual João Gomes  04 

Colégio Estadual Benedita Brita de Andrade  02 

Colégio Estadual Professor José Paschoal da Silva  41 

Colégio Estadual Polivalente Frei João Batista  122 

Colégio Estadual Plínio Jaime  20 

Instituto Auxiliadora  33 

Colégio da Polícia Militar de Goiás Anápolis I – Dr. César Toledo  235 

Total  466 

 Resultado parcial até o dia 07/02  ( 246 alunos)  + ´resultado até 
o 14/02  (466 alunos) - TOTAL GERAL  da Regional Anápolis  712 

     No início de fevereiro, o grupo gestor 
da Escola SESI Jaiara, reuniu com todos 
alunos para informar e orientar sobre o 
contrato didático, que são as regras de 
boa convivência, onde ficam estabeleci-
dos os DIREITOS e DEVERES dos alu-
nos e professores.  

   Aconteceu nos dia 07 e 09 de fevereiro 
nos CPMG- Drº Cézar Toledo e Polivalen-
te Gabriel Issa, a entrega do Alamar Le-
gião de Honra referente ao IV Bimestre de 
2016 que é uma condecoração conferida a 
cada bimestre aos alunos que atingiram 
média igual ou superior a 9,0 em todas as 
disciplinas e tem como objetivo motivá-los 
na busca do conhecimento e superação de 
seus próprios limites. Em ambas ocasiões a 
Subsecretária Profa. Sonja Maria Lacerda 
foi representada pela Profa. Rogéria.  

Parabéns aos alunos condecorados! 



 

VISITAS NAS UNIDADES EDUCACIONAIS 

Governo do Japão oferece bolsa 
de estudos para professores de 
nível fundamental e médio, para 
realização de pesquisas no Japão 
  
O Governo do Japão, através de seu 
Ministério da Educação (MEXT), ofe-
rece a bolsa de estudo para o progra-
ma "TREINAMENTO DE PROFES-
SORES" cujo regulamento encontra-
se na página da Embaixada do Ja-
pão. 
Esta Bolsa é oferecida a professores 
e educadores do ensino fundamental 
e médio, com o objetivo de realizar 
pesquisas nas áreas relacionadas à 
educação, em uma universidade 
japonesa. 

  
A Embaixada do Japão está 
com inscrições abertas até o dia 24 
de fevereiro, para os candidatos resi-
dentes no Distrito Federal e nos esta-
dos de Goiás e Tocantins. Candida-
tos residentes em outros estados de-
verão procurar o Consulado Geral de 
sua jurisdição. 
  

Maiores informações: 
 

 EMBAIXADA DO JAPÃO - Departamento 

de Cultura e Divulgação—Brasília-DF 

E-mail: cultural.japao@bs.mofa.go.jp 

Telefone: (61)3442-4200   

Site: http://www.br.emb-japan.go.jp   

No dia 09 de fevereiro, a Profa. 
Sonja Maria Lacerda, participou da 
reunião pedagógica do Colégio Esta-
dual Padre Antônio Marcigalha, em  
Olhos D´Água.  

Encontro capacita profissionais para atua-
ção em novos CEPIS 

      

 

 

 

Representando a Subsecretaria Regional de 
Educação, Cultura e Esporte de Anápolis, a 
Diretora de Núcleo Pedagógico, Roseli Narcizo 
Santiago, participou da formação que aconte-
ceu entre os dias 06 e 10 de fevereiro, em Pire-
nópolis e reuniu cerca de 600 professores, co-
ordenadores pedagógicos e gestores educacio-
nais.  

O objetivo foi capacitar as equipes gestoras 
(diretores, professores e coordenadores peda-
gógicos) dos 27 novos Centros de Ensino em 
Período Integral (Cepis). 

O encontro foi promovido pela Secretaria de 
Educação, Cultura e Esporte de Goiás em par-
ceria com o Instituto de Corresponsabilidade 
pela Educação (ICE) e apoio dos institutos Na-
tura e Sonho Grande. 

Parabéns pela participação!!! 

FORMAÇÃO 

Senhores gestores,  
 

Solicitamos que procurem o contador de  sua 
Unidade Escolar, para fazer os seguintes docu-
mentos: 
 RAIS- Relação Anual de Informações 

Social; 
 DCTF – Declaração de Crédito Tributá-

rio Federal 
 

Obs.: Entregar duas vias impressas para a analista 
Janete, até dia 10/03/2017. 
 

Mais informações:  

 

 

Elizabeth Batista Ribeiro 

Responsável pelo Departamento Financeiro 

DEPARTAMENTO FINANCEIRO 

mailto:cultural.japao@bs.mofa.go.jp
http://www.br.emb-japan.go.jp/


 

O Plenário do Senado aprovou nesta quarta-feira (08/02), a chamada Medida 
Provisória do Novo Ensino Médio, com segmentação de disciplinas segundo áreas do 
conhecimento e implementação do ensino integral. Foram 43 votos favoráveis e 13 
votos contrários ao Projeto de Lei de Conversão (PLV) 34/2016, proposta originada 
após alterações promovidas na MPV 746/2016 pela comissão mista e pela Câmara 
dos Deputados. 

Dentre outras alterações, o texto aprovado aumenta a carga horária das atuais 
800 horas anuais para 1.000 horas e divide o currículo entre conteúdo comum e as-
suntos específicos de uma das áreas que o aluno deverá escolher (linguagens, mate-
mática, ciências da natureza, ciências humanas e formação técnica). A matéria segue 
agora para sanção presidencial. 

Cada sistema de ensino organizará essas áreas e as respectivas competências e 
habilidades esperadas do aluno segundo seus próprios critérios. Poderá haver uma 
integração de componentes curriculares da base comum com disciplinas dessas 
áreas e, após a conclusão de um itinerário formativo, os alunos poderão cursar outro, 
se houver vaga. 

Todas as regras valerão para as redes de ensino público e privado, mas o crono-
grama de implantação terá de ser elaborado no primeiro ano letivo seguinte à data de 
publicação da BNCC. A implementação, entretanto, ocorrerá no segundo ano letivo 
depois da homologação dessa base curricular. 

Português e Matemática continuam obrigatórios nos três anos do ensino médio, 
assegurado, às comunidades indígenas, o ensino de línguas maternas. 
 

Maiores informações acesse: http://www12.senado.leg.br/noticias/ 

http://www25.senado.leg.br/web/atividade/materias/-/materia/126992


 

ESPAÇO UEG CULTURAL 

A Pró-Reitoria de Extensão, Cultura e 
Assuntos Estudantis, por meio do Espaço 
UEG Cultural está com inscrições abertas 
até o dia 24 de fevereiro para os seguintes 
cursos: 

 CORAL UEG – Música  

 GRUPO AIYÊ DE DANÇAS AFRICA-
NAS – Dança e Música  

 TEORIA MUSICAL  

 VIOLÃO POPULAR – NÍVEL INICIANTE  

 HARMONIA FUNCIONAL  

 FUNDAMENTOS DA IMPROVISAÇÃO  
 

TODAS AS ATIVIDADES OFERTADAS 
SÃO GRATUITAS!  

VAGAS LIMITADAS  
 

Maiores informações: 
 
 
 

 
Amanda Milanez Fenerick 
Telefone: (62)-3328-1134  

 

Subsecretaria Regional de Educação, Cultura e Esporte de Anápolis  

PASSE LIVRE ESTUDANTIL  

 
 
 
 
 
 

 
O Governador Marconi Perillo assinou, 

nesta quinta-feira 09/02, a expansão do benefí-
cio para Rio Verde e Anápolis 

 Considerado um dos grandes avanços 
da área social promovidos pelo Governo de 
Goiás, o Programa Passe Livre Estudantil 
(PLE), será levado para mais dois municípios 
goianos: Anápolis e Rio Verde. A minuta do 
Projeto de Lei que propõe a expansão do bene-
fício, foi assinada pelo governador de Goiás 
Marconi Perillo nesta quinta-feira, 09/02.  

 O projeto de Lei será encaminhado para 
a Assembleia Legislativa e a previsão é de que 
o benefício para os estudantes dos dois municí-
pios comece a vigorar ainda neste semes-
tre. De acordo com o superintendente da Ju-
ventude, Leonardo Felipe, a estrutura de tecno-
logia com as empresas que operam o transpor-
te coletivo nos municípios já foi realizada.  

Vamos aguardar! 

Cadastro de estudantes:  
 

 Um dos documentos originais de identificação especificados abaixo acompanhados 
de fotocópia legível: 

 1. Identidade; 
2. CNH; 
3. Certidões de nascimento.  
 

  Comprovação do endereço com fotocópia em nome do estudante, dos pais ou res-
ponsável legal, podendo ser: 

1. Conta de água, energia elétrica ou telefone; 
2. Contrato de aluguel (que esteja em vigor)  
 

 Declaração de matrícula da escola assinada e carimbada por responsável da esco-
la; 

 Preenchimento da Ficha De Cadastro Estudantil: Em Anexo. 
 
   O cadastro está sendo realizado na Secretaria Municipal do Trabalho Empre-

go e Renda, localizada na Rua General Joaquim Inácio, 206 (ao lado do Terminal Urba-
no de Anápolis);  

Telefone: 0800 029 1900 -  contato@urban.etc.br  

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

