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Boletim Informativo Nº15 - Gabinete   de  03/05/2017  
Subsecretaria Regional de Educação, Cultura e Esporte de Anápolis 

Nesta edição 

 Aulas criativas 

 Reconhecimento acadêmico 
aos alunos 

 Mobilização em prol do ani-
versário da escola e da cidade 

 XI  Fórum  Municipal dos Di-
reitos da Criança e Adoles-
cente, Anápolis - CMDA tem 
representante da  rede esta-
dual de Anápolis 

 Educação e Judiciário em par-
ceria  

 Início dos Jogos Abertos de 
Anápolis 

 Criatividade e curiosidade 
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Sucesso na escola ?!  É sucesso aqui !  

 

Já ouviram falar em cladograma  e 
exsicatas?  

O Colégio Estadual Jarbas Jaime 
– Pirenópolis/Go sabe o que é,  e 
realizou um trabalho confeccionado 
em  banner pelos alunos da segun-
da série do Ensino Médio, demons-
trando em cladograma as devidas 
evoluções e mutações em séries 
dos seres vivos, a fim de aprimorar o 
conhecimento dos alunos e facilitar 
a aprendizagem. Os alunos foram 
orientados pelos professores Rob-
son Lopes Cardoso e Regina Alves 
Ribeiro. 

Outro trabalho realizado pelos alunos 

da 2ª série do Ensino Médio -  exsica-

tas. Com a  finalidade de estudos so-

bre classificações científicas de espé-

cies de plantas. Neste, foi introduzido 

uma síntese sobre determinadas 

plantas e também sua classificação 

científica e sua localização.  

Os alunos pesquisaram plantas da 

região, colocando a sua classificação 

e pesquisaram a sua localização co-

locando a latitude e longitude. Prof. 

Robson L. Cardoso  

Parabéns equipe! 
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Colégio Estadual Geralda Luzia Vecce - Leopoldo de Bulhões/Go 

      Reunião de pais e  entrega de certificado para o aluno destaque da escola no 1º bimestre. 

Parabéns pelo envolvimento da comunidade escolar! 

"Comemoração do 31º Aniversário do Colégio Estadual Nelson Santos-Alexânia-Go” 
 
No dia 25 de Abril o Colégio Estadual Nelson Santos comemorou com um dia festivo, 31º ani-
versário!  
Foram realizados uma gincana entre os alunos, bingos e concurso de rainha!  
As comemorações contaram com o apoio dos alunos, pais, professores, coordenadores e gru-
po gestor!   Momento de integração da família na Escola.  Foi um sucesso!" 
 

Parabéns pelo envolvimento da comunidade X escola e escola X comunidade  

Projeto de leitura, envolvendo a comunidade!  
Escola Estadual Comendador Joaquim Alves - Pirenópolis/Go 
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Condecoração Alamar Legião de Honra  

No dia 25 de abril, nas dependências do Colégio da Polícia Militar 
de Goiás-Polivalente Gabriel Issa – Anápolis/Go, ocorreu a entre-
ga do Alamar Legião de Honra, aos alunos que atingiram média su-
perior a 9,0 no I Bimestre - 2017. A professora Rogéria Vitalina re-
presentou a Subsecretária Regional de Educação, Cultura e Esporte 
de Anápolis, Professora Sonja Maria Lacerda.  
 
Parabéns aos alunos e familiares que abrilhantaram o evento!  

Aula de Arte ministrada, pelo professor Emerval, aos alunos do 8ºAno do Ensino Fundamental 
do  Colégio Estadual  Padre Antônio Marcigalha - Alexânia/Go - “ Olhos D’água”. 

Festa de aniversário da cidade de Terezópolis de Goi-
ás mobiliza Colégio Estadual Alfredo Nasser – Te-
rezópolis de Goiás. Apresentações culturais, danças-
sob a coordenação do Professor Danilo, exposição de 
trabalhos e grafite no muro da unidade  e outras bele-
zas artísticas da festa.  
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        Na manhã de 27/04/2017,  a Professora Sonja Maria La-
cerda, Subsecretária  Regional  de  Educação,  Cultura,  Es-
porte  de Anápolis,  participou  do  XI  Fórum  Municipal dos 
Direitos da Criança e Adolescente, Anápolis - CMDA.  
O aluno Matheus, do Colégio Estadual José Ludovico de Al-
meida-Anápolis/Go, representou todos alunos da Rede Esta-
dual de Ensino.  

GOIÁS ENEM a todo vapor. 

Retornando às aulas após os feriados e todos firmes num só propósito: ENEM 2017. 

Parabéns equipe organizadora!!!!  

Técnicos da SRECE/Anápolis fazem 

vistoria técnica nos laboratórios do 

NTE/Anápolis. 
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Professora Rogéria Vitalina,  re-
presentando a Subsecretária 
Regional de Educação, Cultura 
e Esporte de Anápolis, nas co-
memorações  de 25º aniversário 
de Terezópolis de Goiás. 

Equipe da Inspeção - Professoras Dal-

vani Alves e Elizete Christina, acompa-

nhando o Promotor Público - Sr. Rafa-

ello Boschi Isaac, Oficial de Justiça - 

Sr. Luiz Carlos Z. Bissolotti, Secretário 

Municipal de Educação - Sr.Claudionor 

Gonçalves dos Santos, em visitas às 

Unidades Educacionais de Leopoldo de 

Bulhões para averiguação das condi-

ções da oferta de ensino para realiza-

ção de Projetos Sociais.  

Professora Nivea Palmeira, Assessora Pedagógica 

da SRECE/Anápolis, no dia 28/04/17,  representou 

a Subsecretária Regional de Educação, Cultura e 

Esporte, na Solenidade de Abertura dos Jogos 

Abertos de Anápolis.  
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Estão abertas as inscrições para a Especialização GRATUITA E a DISTÂNCIA em Metodolo-
gias de Ensino em Matemática. O curso de Especialização tem como objetivo promover e 
qualificar o desenvolvimento profissional de professores que ensinam matemática na Educação 
Básica pela vivência de situações didático-pedagógicas que abordam aspectos teóricos, meto-
dológicos e conteúdos matemáticos como uma produção histórico-cultural da humanidade.  

Público-Alvo: Graduados e Licenciados em Matemática e/ou áreas afins que atuam na Educa-
ção Básica. 
Período de inscrição : 26/04/2017 a 10/05/2017 
Previsão de início das aulas: 2º Semestre de 2017 
Duração : 18 meses       30 vagas para o Polo de Anápolis 

O curso será realizado a distância, com encontros presenciais programados. 
 Outras informações acesse: https://www.ead.unb.br/chamadas-detalhes?id2=190&ano=2017  

CURSO DE ACTUALIZACIÓN PARA PROFESORES DE ELE 
Anápolis (GO) 

Del 29 de mayo al 2 de junio de 2017 
 
Data: 29 de maio a 02 de junho de 2017 
Local: Núcleo de Tecnologia Educacional de Anápolis NTE/Anápolis 
Endereço:Rua 5 A, Qd. 18 Lt. 16 - Jundiaí Industrial – Anápolis-Go 
Horário:9 às 12 h. e das 13 às 16 h 

ANEXOS 

Caravana do Aprender + / Enem Express levará au-
lões para todas as cidades de Goiás . 

Fique de olho no cronograma para não perder esta 
oportunidade. 

Mais informações acesse:  

Assunto:  Concurso-Programa Agrinho  

Estão abertas as inscrições para o desenvolvimento do concurso do Programa Agri-
nho, que este ano será trabalhado o tema: Fontes de energias renováveis.  

Solicitamos a indicação de um coordenador pedagógico de cada unidade educacional, que 
participará da formação promovida pelo SENAR-GO, no dia 10 de maio, das 8h às 17 h, 
no NTE-Núcleo de Tecnologia Educacional de Anápolis, situado a Rua 5-A  Qd.18 Lt16, 
Bairro Jundiaí Industrial, telefone:3314-8338  (ao lado do CEPI Dr. Genserico).   

Maiores informações e a ficha de inscrição já foram enviadas pelo e-mail das unidades educa-
cionais ou no site http://www.senargo.org.br/programas/ item/137-programa-agrinho . 

A ficha de inscrição deverá ser preenchida e enviada para o e-mail: rogeria.silva 
@seduc.go.gov.br, até dia 05 de maio.  

O participante receberá declaração para validar no Programa Reconhecer. Vamos participar 
divulgando os trabalhos das escolas!    

    Confira a premiação! 

https://www.ead.unb.br/chamadas-detalhes?id2=190&ano=2017
http://site.seduce.go.gov.br/educacao/caravana-do-aprender-enem-express-levara-auloes-para-todas-as-cidades-de-goias/
http://site.seduce.go.gov.br/educacao/caravana-do-aprender-enem-express-levara-auloes-para-todas-as-cidades-de-goias/
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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 

Subsecretaria Regional de Educação, 
Cultura e Esporte de Anápolis  

 

 

Tem atividades artísticas no anonimato!?   Envie para publicarmos aqui.  

Orgulho dos goianos, entre outros!  

Aluno da rede pública estadual de Goiás, 

Allen Cássio, fatura 2º lugar em festival 

de dança europeu: 

https://goo.gl/kXcmXU  #SeduceCultura  

Violinista da Orquestra Filarmônica de Goiás, Thierry 

de Lucas Neves, 21 anos, é o primeiro músico goiano 

aprovado para a Manhattan School of Music, em No-

va York, e iniciará curso intensivo de quatro anos já 

no próximo semestre.   

https://www.facebook.com/SubsecretariaEducacaoAnapolis/
https://www.facebook.com/SubsecretariaEducacaoAnapolis/
https://t.co/tCZQBdDVLj
https://twitter.com/hashtag/SeduceCultura?src=hash

