
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

              Boletim N° 41     08/12/2015      

      Subsecretaria Regional de Educação, Cultura e Esporte de Anápolis. 

GABINETE 

 

 

 

 

Premiação Agrinho 

No dia 02 /12, aconteceu em 

Goiânia, no CEL da OAB, a 

cerimônia de premiação do Projeto 

AGRINHO. 

O Colégio Estadual Jarbas Jayme, 

de Jaranápolis foi um sucesso total! 

Sob a orientação da Profa. Eliane 

Cristina Duarte Teófilo, as alunas 

do 6º, 7º e 8º anos foram 1º lugar 

na categoria REDAÇÃO. 

6º ano: Juliana Dávila dos Santos 

7º ano: Nathalia de Souza 

Rodrigues 

8º ano: Ana Carolina Silva 

Como prêmio, as alunas ganharam 

um Xbox e a professora um 

Notebook. 

Profa. Sonja Lacerda esteve 

presente no evento e ficou muito 

orgulhosa com o feito inédito de 

uma mesma escola ter recebido o 

prêmio de 1º lugar por três vezes. 

 

Projeto: Cora Coralina Vida e 

Obra. 

O Colégio Estadual Gomes de 

Souza Ramos através do PROEMI-

JF proporcionou uma aula de 

campo para os alunos das 1ª séries 

do turno matutino, na cidade de 

Goiás. Para experimentarem um 

pouco sobre a vida e obra de Cora 

Coralina e da cultura goiana, que 

por meio do projeto interdisciplinar 

História e Literatura os alunos 

puderam comprovar o que tinham 

aprendido em sala de aula sobre as 

riquezas da cultura de Goiás. 

Esta Unidade Escolar agradece a 

dedicação dos professores 

responsáveis por essa ação: José 

Divino, Fernanda Barbosa, 

Fernanda Ramos e Claudete, que 

contribuíram grandemente para a 

realização deste projeto. 

(Texto da escola.) 

  

 
 

Cursos Técnicos IFG. 

O Instituto Federal de Goiás 

está com vagas para os 

cursos técnicos gratuitos.  

São ofertados 13 cursos nos 

campus, Águas Lindas 

(Enfermagem), 

 Anápolis: 

(Secretaria Escolar e 

Transporte de Cargas),  

Formosa: 

 (Edificações e Manutenção 

e Suporte em Informática), 

 Goiânia: 

(Cozinha, Informática para 

Internet e Transporte 

Rodoviário), 

 Inhumas: (Panificação), 

 Itumbiara: (Agroindústria),  

Jataí: (Secretariado),  

Senador Canedo: 
 (Refrigeração e Climatização) 

e Valparaíso: (Eletrotécnica).  

Maiores informações estão 

disponíveis no link: 

http://www.ifg.edu.br/seleca

o/index.php/subsequente  

 

http://www.ifg.edu.br/selecao/index.php/subsequente
http://www.ifg.edu.br/selecao/index.php/subsequente


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Projeto: Brasil/África 

Esse projeto, desenvolvido no Colégio Estadual 

Herta Layser O´Dwyer visou a reflexão  sobre o 

papel e a importância do negro na construção 

da identidade brasileira, onde os alunos 

analisaram textos, gráficos, ouviram músicas, 

assistiram filmes que abordaram o sofrimento, 

os conflitos entre senhores e escravos africanos, 

analisaram ainda a situação do afro-brasileiro na 

atualidade, suas lutas, sua situação na sociedade 

atual, além de suas conquistas. 

Culminância 

Os educandos tiveram liberdade em apresentar 

o tema à sua maneira. Alguns fizeram um 

quilombo, outros optaram por retratar uma 

senzala, onde expuseram suas pesquisas em 

forma de dança, música, teatro, convidaram dois 

angolanos, sendo um deles  escritor que narrou  

um pouco da cultura africana. 

(Texto: T.E. Maria Aparecida de Souza) 

 

 

 
Mais fotos em anexo. 

Projeto: Cartas para Deus 

Realização do Projeto de Ensino Religioso no 

Colégio Estadual Professor José Abdalla. 

O trabalho foi baseado no filme "Cartas para 

Deus"  uma história real. Ele é profundo, 

comovente e até mesmo divertido sobre o 

efeito reanimador que a fé de uma criança pode 

ter na família, nos amigos e na  

comunidade, tendo Deus em primeiro lugar. 

Os alunos fizeram cartas para os colegas da 

escola, onde desejaram bênçãos 

 de Deus. O ponto alto foi realizado com as 

trocas das cartas na hora do recreio. 

Participante: Professores, alunos e grupo gestor. 

Parabéns a todos os envolvidos nessa troca de 

amor e amizade. 

Gestora: Maria Angelica Curi 

Professora: Adriana Cecilia 

Coordenadora pedagógica: Luciene 

(Texto: TE Rosana Mikhail) 

 

 

Mais fotos em anexo. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Educação Financeira 

 

Formação do Projeto Educação Financeira no 

NTE com professores do ciclo1 PROEMI/.JF 23 

escolas 

 

 

 

Departamento Financeiro 

Prezados (as) Gestores (as), 

Informamos aos Conselhos Escolares que ainda 

se encontram inadimplentes junto ao 

Departamento Financeiro com os Recursos de 

Educação Integral e ensino Médio Inovador, 

que providenciem a entrega das Prestações de 

Contas com urgência, no máximo até  dia 10 de 

dezembro, devidamente organizadas para 

análise. Pois após essa data, possivelmente não 

haverá como detectar determinados detalhes 

referentes às compras e a pagamentos 

efetuados, a falta dessa análise pode levar o 

Conselho Escolar a fazer devoluções de recurso. 

Em anexo, mais informações acerca das 

prestações de contas.  

Responsável: Elizabeth 

Projeto Momento Cultural 

 

Colégio Estadual Waldemar de Paula Cavalcanti 

 

Monitoria das bibliotecárias: Maria de Fátima e 

Maria Orides. 

O ano letivo foi e está sendo muito abençoado, 

trouxe a cada um de nós mais aprendizagem e 

maior conhecimento, muitas lutas e muitas 

vitórias. Iniciamos as apresentações com o 

professor Cláudio explicando o significado do 

Natal, em seguida algumas alunas fizeram 

mímicas representando os funcionários  que 

compõem a Unidade Escolar. 

O Encerramento e agradecimento do ano letivo 

foram feitos pelo professor Sérgio de Paula 

Gomes, com muita dedicação e integridade. 

A equipe gestora agradece o apoio recebido de 

todos. 

(Texto da Escola) 

 

 
 

 
Mais fotos em anexo. 


