
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

              Boletim N° 42     16/12/2015      

      Subsecretaria Regional de Educação, Cultura e Esporte de Anápolis. 

GABINETE 

 

 

 

Torneio Interescolar de Futsal 

 

Foi realizado nos dias 07 e 08 de 

Dezembro, no turno vespertino 

no Colégio Estadual Waldemar 

de Paula Cavalcante, um torneio 

interescolar de futsal entre os 

alunos que participam do 

projeto Mais Educação, sob a 

coordenação da professora 

Juliana Correa de Oliveira 

Cordeiro juntamente com os 

professores que participam do 

projeto, Sérgio e Rodrigo, a 

equipe gestora, e coordenadora 

pedagógica. Participaram do 

evento as Escolas Estaduais Rui 

Barbosa, Joaquim Jacomose e a 

Escola Sonho Meu. 

(Texto da Escola) 

 
Mais fotos em anexo. 

Projeto PROFESP-Base Aérea 

No dia 08 de dezembro no 

Clube Mach III, aconteceu a 

festa de Natal das crianças 

atendidas pelo Projeto Forças 

no Esporte - PROFESP, 

desenvolvido pela Base Aérea 

com os alunos da rede 

municipal e estadual de ensino 

onde foram realizadas várias 

atividades recreativas. Foi um 

momento de muita diversão e 

descontração. Parabéns a toda 

equipe envolvida com o projeto. 

A profa. Rogéria Vitalina esteve 

presente representando a 

Subsecretária Regional de 

Educação, Cultura e Esporte de 

Anápolis profa. Sonja Maria 

Lacerda. 

 

 

Secretária Raquel Teixeira 

se encontra com a 

Diretores e Professores 

em Pirenópolis. 

 

A secretária de Educação, 

Cultura e Esporte (Seduce), 

Raquel Teixeira, esteve na 

tarde dessa quinta-feira, 

10/12, no auditório da UEG 

de Pirenópolis, para uma 

conversa com professores e 

diretores da subsecretaria 

regional de Anápolis. O 

objetivo do encontro foi 

esclarecer dúvidas sobre o 

processo de implantação 

das Organizaões Sociais 

(OSs) na rede estadual de 

Educação. 

Desde o início do ano a 

secretária tem conversado 

sobre a proposta com os 

setores organizados da 

sociedade. Para a 

professora Sonja Maria 

Lacerda, subsecretária de 

Educação da regional de 

Anápolis, foi extremamente 

importante a professora 

Raquel conversar com os 

professores e tirar as 

angústias desse primeiro 

momento. "Acredito que, 

agora, o professor vai se 

sentir acolhido e vai 

entender que esse é um 

processo que vai fazer 

diferença na educação em 

Goiás", disse Sonja.  

 

Feliz Natal! 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mostra Cultural: BRASIL, BRAZILIS! 

 

No dia 08 de dezembro no Teatro Municipal de 

Anápolis, realizou-se a VI Mostra Cultural do 

Colégio Estadual Lions Melchior de Araújo.                                            

As oficinas da EETI do Colégio Estadual Lions 

Melchior de Araújo apresentam o fruto do 

trabalho de um ano letivo. Cada um que sobe 

no palco tem a leveza e alegria da arte em sua 

vida! Professores, alunos e gestão envolvidos 

com um único objetivo: Mostrar a boa arte! 

Vivamos a arte! Apreciemos a arte! Música, 

Capoeira, Teatro e Dança! A alegria e o colorido 

da arte que fazem a vida ter um sabor a mais! 

A profa. Rogéria Vitalina representou a profa. 

Sonja Maria Lacerda nossa Subsecretária 

Regional de Educação, Cultura e Esporte. 

A todos envolvidos, nossos parabéns!  

(Texto: Rogéria Vitalina) 

 
 

 
 

Mais fotos em anexo. 

Formatura/2015 - Colégio Estadual Gomes de 

Souza Ramos 

 

Os dias 10 e 11 de dezembro ficaram marcados 

na lembrança na comunidade escolar, do  

Colégio Estadual Gomes de Souza Ramos, a 

formatura das turmas das 3ª Séries do Ensino 

Médio desta Unidade Escolar, que deixarão 

saudades. No entanto, é com o sentimento de 

dever cumprido que esta Unidade escolar 

alcançou o objetivo de formar cidadão capazes 

de exercer seu papel na sociedade usufruindo 

de seus direitos e deveres  e principalmente 

formadores de opinião. A gestão parabeniza 

todos os funcionários que  contribuíram 

grandemente para a formação e transformação 

desses discentes. 

 (Texto da Escola) 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Projeto Consciência Sim... Preconceito Não... 

 

O Educandário Espírita de Anápolis, durante 

todo o mês de novembro, trabalhou o Projeto 

Consciência Sim... Preconceito Não... Cujo 

encerramento se deu em 05 de dezembro.  

Foi elaborado visando a comemoração do dia 

da consciência negra – 22 de novembro, 

envolvendo turmas do ensino fundamental da 

primeira e segunda fase – 1º ao 6º ano. Seu 

objetivo principal foi à valorização da cultura 

afro descendente bem como seus valores, lutas 

e ensinamentos transmitidos à sociedade. 

O tema foi desenvolvido através de vídeos 

repassados aos alunos no laboratório de 

informática,  produção de desenhos 

relacionados aos vídeos apresentados e 

expostos nos corredores da escola. 

Na biblioteca foram trabalhados os livros: O 

cabelo da Lelê, Menina bonita do laço de fita    

(história que foi contada no Projeto Contador 

de histórias) , O Menino marrom, Respeitando 

as diferenças. 

 Em sala de aula foi trabalhada a cultura negra 

de um modo geral; a técnica utilizada foi a da 

simetria e confecção de murais.  

O trabalho foi um sucesso! 

Responsáveis pelo projeto:  

Profa. Patrícia Picolo Prado  

Profa. Terezinha Maria de Jesus Dias Marinho 

Mais fotos em anexo.      (Texto da escola) 

 

Departamento Financeiro 

Prezados (as) Gestores, 

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 17 de 

dezembro, devidamente organizadas para 

análise. Pois após essa data, possivelmente não 

haverá como detectar determinados detalhes 

referente às compras e a pagamentos efetuados. 

A falta dessa análise pode levar o Conselho 

Escolar a fazer devoluções de recursos.  

Mais informações acerca das prestações de 

contas, em anexo. 

Responsável: Elizabeth 

 


