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A Escola é o espaço onde se estabelece o marco entre a formação familiar e o domí-
nio pleno da linguagem. A Escola é um espaço onde assimilamos muito mais do que 
apenas os conteúdos programáticos, currículos mínimos, letras mortas desconectadas 
do espírito fértil do saber holístico!!! 

      A Escola é o espaço destinado à vida, ao crescimento e à experiência conectada 
ao universo de saberes, ao mundo da solidariedade, da alegria, da convivência. 

     A Escola é o espaço onde o SER se completa pelo FAZER, em consonância com a 
APRENDIZAGEM para que de posse de tal conhecimento letrado e útil, os sujeitos 
possam se integrar e distribuir um pouco do que conhecem numa relação de amor e 
convivência saudável.  

      Neste contexto todos somos atores coparticipes deste processo de produção de 
conhecimento vivenciável. Uma escola onde somente os alunos aprendem seria uma 
escola triste. A luz, a linguagem e a arte serão sempre representadas na humanidade 
por um conjunto de MESTRES, uma junção de profissionais que guardam a tradição 
do verdadeiro, do bem e do belo. 

Tenhamos em mente que tudo que aprendemos na ESCOLA é trabalho de mui-
tas gerações. Recebamos essa herança, com honra e alegria e acrescentemos a ela 
AMOR, pois um dia, fielmente, colheremos os frutos desta herança!!! 

A todos que contribuem para que o espaço escolar seja um espaço de AMOR e 
de conhecimento. Muito obrigada!!! 

Sonja Maria Lacerda 

 

"Lutamos por um mundo 
melhor e acreditamos 

que de mãos dadas pode-
remos transformar nossa   

realidade social".  



 

 

   Está sendo realizado entre os dias 06 e 17 de março a III Formação do 
Circuito de Gestão, para os Gestores Escolares e Coordenadores Peda-
gógicos do Projeto Jovens do Futuro III Geração, oferecida pela Equipe 
da Superintendência de inteligência Pedagógica e Formação – SEDUCE, 
no NTE-Anápolis, contando com a presença da Subsecretária da SRECE- 
Anápolis Profa. Sonja Maria Lacerda, Diretora de Núcleo Pedagógico 
Prof. Roseli Narciza Santiago Nascimento e Tutores Educacionais.  
          

   O Circuito de Gestão é o método que concretiza a Gestão Escolar para 
Resultados de Aprendizagem. Ele permite orientar e organizar os proces-
sos, responsabilidades e atividades da gestão escolar em todas as instân-
cias (escolas, regionais e Secretarias), bem como cria procedimentos pa-
ra a conexão entre essas instâncias.  

CIRCUITO DE GESTÃO 

http://www.institutounibanco.org.br/modelo/
http://www.institutounibanco.org.br/modelo/


 

Caminhada Pedagógica com a temática 
‘’Sistema Solar’’, realizada pelos alunos 
do 6º ano do Colégio.Estadual Profa. He-
lena Nasser .  

A equipe gestora e os alunos do 8º ano 
do Colégio Estadual Osvaldo Francisco 
da Silva, estão desenvolvendo apresen-
tações culturais durante o recreio do Pro-
jeto Bandeira da Paz. 

Exposição dos alunos da 2° série do Co-
légio Estadual Profa. Helena Nasser,  so-
bre os principais autores do Romantismo 
Brasileiro.  

A APAE- Anápolis realizou nesta quarta 
feira (08/03), uma ação em parceria com a 
prefeitura e o CMTT, em prol do dia da 
mulher, o momento foi marcado com a en-
trega de uma rosa e singelos votos para-
benizando a todas as mulheres pelo seu 
dia. Esta ação aconteceu em alguns pon-
tos estratégicos na cidade no qual os alu-
nos da Escola Maria Montessori APAE, 
marcaram presença na Avenida Brasil de 
frente a Prefeitura e no ambiente interno 
do Brasil Park Shopping também localiza-
do na Avenida Brasil. 

No dia das Mulheres os Agentes Jovens 
do Colégio Estadual Senador Onofre Qui-
nan, realizaram apresentações musicais 
homenageando as mulheres. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Concentração total dos alunos do Colégio 
Estadual Polivalente ‘’Frei João Batista’’, 
nas aulas ministradas com os cadernos 
Aprender +.  



 

No dia 09 de março, realizamos a 1ª roda 
de conversa com os agentes jovens do 
Colégio Estadual Waldemar de Paula Ca-
valcante, dos turnos matutino, vespertino 
e noturno. Fizemos a apresentação de sli-
des com o tema Protagonismo juvenil, fa-
lamos da importância do Agente Jovem na 
unidade escolar, discutimos os Campos 
de Integração Curricular e a Proposta de 
redesenho curricular. 

Trabalhamos com os alunos o mapa da 
escola onde os mesmos utilizaram os íco-
nes para identificar os espaços atrativos 
que gostam, que não gostam e os que 
precisam de adequações: 

*Espaços Atrativos; 
*Quadra, pátio; 
*Adequação; 
*Biblioteca, banheiros, sala de aula. 

Foi uma reunião bastante proveitosa, on-
de os alunos participaram ativamente. 
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Equipe de Robótica da Escola SESI Jaia-
ra, doou um cachorro para morar e alegrar 
os idosos do Abrigo Monte Sinai do bairro 
Munir Calixto. Essa ação faz parte do pro-
jeto de pesquisa da escola com o objetivo 
de promover a inserção de um animal no 
convívio diário dos idosos.  
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Nos dias 9 e 10 de março, aconteceu o  
lançamento do Projeto: #SESI contra o 
Aedes. O projeto vem de encontro com 
a necessidade de conscientizar as pes-
soas sobre a proliferação das doenças 
transmitidas pelo mosquito e quais as 
ações que devem ser colocadas em 
prática para diminuir o índice de pesso-
as contaminadas. Os alunos terão o pa-
pel de agente mirim orientando sobre a 
permanência diária dos cuidados pre-
ventivos contra a proliferação. A funda-
mentação teórica /prática será articula-
da de forma interdisciplinar por meio de 
pesquisas, debates, trabalhos manuais, 
palestras,  teatro e visitas nos bairros e 
ferias livres.  

A equipe do Departamento de Inclusão 
da Subsecretaria Regional de Educa-
ção, Cultura e Esporte de Anápolis, fa-
zendo a diferença nas escolas, está re-
alizando aulas de musicoterapia para os 
autistas e professoras PROJETO RE-
FAZER. 

 Projeto Interagir 
Aos 28 dias do mês de fevereiro de 
2017, no Colégio Estadual Dr. Mauá 
Cavalcante Sávio, iniciou-se o projeto 
da professora de Língua Portuguesa 
Joana, nas primeiras séries do Ensino 
Médio, no turno matutino, sobre a varia-
ção linguística, ou seja, o movimento 
comum e natural de uma língua, que 
varia principalmente por fatores históri-
cos e culturais. Modo pelo qual ela se 
usa, sistemática e coerentemente, de 
acordo com o contexto histórico, geo-
gráfico e sociocultural no qual os falan-
tes dessa língua se manifestam verbal-
mente. 



 

Prezados Gestores,  
  

A Secretaria de Estado de Educação, 
 Cultura e Esporte- SEDUCE,  em par-
ceria com  a Secretaria da Fazenda do 
Estado de Goiás-SEFAZ, estarão ofere-
cerão  o Curso de  Saberes e Práticas 
da Educação Fiscal parte presencial, 
 nos dias 27 e 28/03/2017. Informamos 
que esse Curso já estava programado 
desde o ano passado e agora será 
 realizado. Solicitamos portanto,   o en-
vio da Planilha em anexo preenchida 
com os dados dos professores que irão 
participar.  
O curso será realizado nos seguintes 
formatos: 
  

- Períodos:  matutino e vespertino; 
- Local: Faculdade Católica de Anápo-
lis. à Rua 05, Nº 580, Bairro Cidade Jar-
dim- Anápolis-GO.   
- Duração:  40 horas, sendo 20 horas à 
distância e 20 horas, presencial.  
- Os Participantes receberão certificado 
que poderá ser usado para  mudança 
de letra.  
- Terá  o respaldo para 
o RECONHECER.  
 
- Público Alvo: Professores. 
  
Dia 27/03/2017 serão ministradas  aulas 
para os professores de História, Socio-
logia. Filosofia, Biologia e Geografia. 
 
Dia 28/03/2017 serão ministradas aulas 
para os professores de Matemática, Fí-
sica, Química, Língua Portuguesa, Arte, 
Educação Física e Inglês. 
  
Contamos com o empenho e apoio de 
todos vocês na mobilização dos nos-
sos professores para uma participação 
efetiva.  
  Atenciosamente,  
 

Salma-Departamento Pedagógico. 
 

Para tais momentos foram utilizados re-
cursos da sala de AEE como: regletes, 
jogos com a escrita em Braille, lupas, 
máquina de escrever do deficiente visu-
al Perkins Barailler, vídeos, livros com a 
escrita em Braille, alfabeto em libras. 
Percebe-se que o assunto trabalhado 
com a parceria e demonstração das for-
mas de escrita e leitura dos alunos da 
inclusão despertaram fascínio nos estu-
dantes e acima de tudo, o conhecimento 
relacionado às diferenças, uma vez que 
somos díspares uns dos outros e a fór-
mula para a aquisição de informações é 
distinta. 

O projeto que era para ser desenvolvi-
do apenas nas primeiras séries, ganhou 
amplitude de acordo com os resultados 
colhidos nas turmas em que se iniciou: 
professores de outras áreas acordaram 
para o processo de inclusão em seus 
campos de aprendizagem, como por 
exemplo, a professora de química Suza-
na que propôs à professora de AEE 
apresentar um experimento químico em 
forma teatral com os alunos da inclusão. 

 

A participação do professor no pro-
cesso de inclusão é essencial! 

 

 

Agradecemos e parabeniza-
mos a todas as Unidades  

Educacionais acima citadas 
pelo trabalho que vem    

sendo desenvolvido com 
muito compromisso e   

competência!!!  



 

Prezados Gestores, 
 

Segue em anexo o Ofício Nº 006/2017-
SUPEX/GAB-SEF, informando sobre a 
implantação/continuidade do "Projeto 
Crescer Juntos", que visa corrigir a defa-
sagem idade/ano escolar nos anos finais 
do Ensino Fundamental. 
 
 

Serão atendidos: 
 
Crescer Juntos I:estudantes do 7º ano,14 
anos completos no ano civil, com possibi-
lidade de avanço para o 9ºano; 
.Crescer Juntos II:estudantes do 8º 
ano,15 anos completos no ano civil, com 
possibilidade de avanço para 1ª série do 
Ensino Médio. 
 
 

Para autorização, deverão ser encami-
nhados a esta Subsecretaria até dia 16 
de março, os seguintes documentos: 
 
 
 

 
 
 
 
 
Rogéria- Departamento Pedagógico 

No dia 10 de março, a Profa. Sonja Ma-
ria Lacerda, reuniu com os Secretários 
Municipais dos Municipios de Silvânia, 
Campo Limpo, Nerópolis e Alexânia, 
sobre o Goiás mais Competitivo. 

 Também no dia 10 de março, a profa. 
Sonja Maria Lacerda, a Diretora de Nú-
cleo Pedagógico Roseli e profa. Salma, 
receberam na SRECE, o Sr. José Hum-
berto da SEFAZ acompanhado pela 
Profa. Lucirene, definindo detalhes so-
bre o Curso Saberes e Práticas da Edu-
cação Fiscal, que será ministrado aos 
professores ainda este mês.  

 

 

 

 

 

No dia 14 de março, Profa. Sonja Maria 
Lacerda e assessora de gabinete, Car-
men Lúcia, participaram da festividade 
em comemoração ao aniversário de 65 
anos SENAI Anápolis. 
Ao longo destes 65 anos a Unidade 
Anápolis expandiu-se e aprimorou-se a 
fim de atender as necessidades da in-
dústria e da comunidade em geral. 

No dia 08 de março, em homenagem às 
mulheres, a Subsecretaria Regional de 
Educação, Cultura e Esporte de Anápolis, 
reuniu com todos os servidores para um 
momento devocional sobre a importância 
da Mulher e diversas dinâmicas. 

AGENDAS DA SUBSECRETARIA 



 

No dia 11 de março, aconteceu no NTE 
Anápolis o Seminário do PNAIC _ da 
Regional Anapolis com a presença da 
Subsecretária Sonja Maria Lacerda e 
representantes dos Municípios Jurisdici-
onados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

No dia 14 de março , a assessora de ga-
binete, Profa. Carmen Lúcia, esteve re-
presentando a Profa. Sonja na solenida-
de de um ano da Patrulha MARIA DA 
PENHA em Anápolis.  

Também no dia 14, a Profa. Sonja Maria 
Lacerda, participou da Formação Circui-
to de Gestão - Protocolos/ Instâncias 
Regionais na cidade de Goiânia –Go. 

 

A assessora de gabinete, Profa. Maysa 
Botosso esteve no dia 14/03, represen-
tando a Profa. Sonja Maria Lacerda, na 
reunião do Projeto Amparando Filhos - 
Transformando realidades com a Comu-
nidade Solidária, no Juizado da Infância 
e Juventude, em Anápolis-Go. 

Aconteceu no dia 14/03, no Teatro Muni-
cipal de Anápolis, o I Encontro da Rede 
Educacional de Apoio à Inclusão, reali-
zado pela equipe Multiprofissional de 
Apoio Educacional da Subsecretaria, 
sob a coordenação da Prof.ª Vilma Bue-
no. 

Profa. Maria Luiza Mendes, representan-
te da Gerente de Ensino Especial da 
SEDUCE, Profa. Lorena Resende Car-
valho, abordou o tema - "Ética, Compro-
misso, Profissionalismo: Princípios Nor-
teadores no Trabalho da REAI". 

 

Estiveram presentes: Banda Lira de 
Prata, professores de AEE, intérpretes 
de libras, profissionais de apoio à in-
clusão, profissionais de higienização, 
diretores, toda equipe Multiprofissional 
da Subsecretaria e Prof.ª Rogéria Vita-
lina representando a Subsecretária, 
Profa. Sonja Lacerda. 

Sucesso total! 



 

MEC anuncia mudanças no Enem 2017: 
 

Exame será aplicado em dois domingos consecutivos: 5 e 12 de novembro. 
 
O Ministério da Educação (MEC) anunciou nesta quinta-feira, 9/3, mudanças no Exame 
Nacional do Ensino Médio (Enem) que, este ano, será realizado em dois domingos con-
secutivos – dias 5 e 12 de novembro – e não mais em um único fim de semana. As ins-
crições estarão abertas de 8 a 19 de maio. 
As mudanças foram feitas com base em consulta pública realizada pelo ministério. Dos 
mais de 600 mil participantes, 63,70% votaram que o Enem deveria ocorrer em dois 
dias e 36,30% opinaram que deveria ser aplicado em um dia só. 
A medida deve beneficiar os sabatistas, integrantes de religiões que guardam o sába-
do. Até o ano passado, eles tinham que ficar isolados em uma sala das 13h (horário de 
início da prova) até o sol se pôr e faziam as provas no sábado à noite. 
Os candidatos interessados em fazer o exame devem pagar uma taxa de inscrição. 
São isentos do pagamento os estudantes concluintes do ensino médio em escolas pú-
blicas e os participantes de baixa renda. Os estudantes isentos que não comparecerem 
e não justificarem a ausência perderão o benefício em 2018, caso queiram fazer a pro-
va novamente. 
Além dessas medidas, o MEC anunciou outras mudanças, entre elas a personalização 
dos cadernos de prova, que terão o nome e o número de inscrição na capa; a não di-
vulgação de dados do Enem por escola; a de que o Enem não valerá como certificado 
do ensino médio; e a solicitação de tempo adicional para atendimento especial deve 
ser feita na inscrição. (Com informações do MEC e agências). 
 

Fonte: http://site.seduce.go.gov.br/ 

PROCESSO SELETIVO 
 

Divulgadas inscrições deferidas para o processo Seletivo da SEDUCE. 
 
A secretaria de Gestão e Planejamento de Goiás (Segplan), por meio da Escola de Go-
verno Henrique Santillo, divulgou nesta quarta-feira (8/3) as inscrições deferidas, ou 
seja, pagas, para o processo seletivo da Secretaria de Educação, Esporte e Cultura 
(Seduce). O resultado deve ser consultado usando o número de inscrição. 
Foram 73.722 inscrições realizadas e 49.014 deferidas. O processo visa o preenchi-
mento de 5.910 vagas para Apoio Administrativo em mais de 300 localidades, entre 
municípios e distritos. A oferta é para as funções de auxiliar de secretaria, vigia, moto-
rista, higienizador, merendeira e auxiliar de serviços gerais. 
O candidato que pagou a inscrição e não teve seu nome publicado na lista deve entrar 
com recurso na área do candidato, no site da Escola de Governo. 
Cronograma 
No dia 13 de março será divulgado o resultados preliminar e a classificação dos candi-
datos. No dia 17 de março sai o resultado definitivo e no dia 21 de março, a lista de 
convocação, pela SEDUCE, para a comprovação das informações prestadas na primei-
ra fase. 
 

http://www.sgc.goias.gov.br/ 

http://site.seduce.go.gov.br/educacao/mec-anuncia-mudancas-no-enem-2017-confira/
http://www.sgc.goias.gov.br/upload/arquivos/2017-03/resultado-preliminar---inscricoes-deferidas.pdf


 

Subsecretaria Regional de 
Educação, Cultura e Esporte 

de Anápolis  

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