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SECRETARIA MUNICIPAL DE 
EDUCAÇÃO, CIÊNCIA e TECNOLOGIA

GABINETE
Mãe! Nem todas as canções do mundo podem traduzir a 
sublimidade do amor de uma mãe. Nem todas as pérolas e 
pedras preciosas podem mensurar o seu valor.  
Mãe! Nem todas as palavras e gestos de carinho conseguem 
representar o profundo significado desta palavra tão singela, 
mas que traz embutida uma representação tão relevante, tão 
forte, tão imaculada. 
Mãe! O sentido da vida; o colo perfeito, o milagre de viver; é 
onde tudo começa; é onde tudo permanece. É o amor 
materializado.

Mensagem  da  Profª  Virgínia  Melo  a  todas  as  mães  da 
Educação. Que são mães e um pouco mais.

DIRETORIA de EDUCAÇÃO
Gerência de Projetos
Unidades Escolares
CONVITE:

1) - Haverá uma palestra no Teatro Municipal 
dia 19/05/2010 (quarta feira), matutino ás 9h. 
e  vespertino  ás  14h.  e  30  min.  com  Ivo 
Arruda – Presidente da Associação da Policia 
Federal,  com  o  Tema:  “Diga  Não  ao 
Crack”, neste mesmo dia será divulgado um 
concurso  de  redação,  onde  será  ditado  o 
regulamento.  Devido  ao  concurso, 
convidamos  todas  unidades  escolares  para 
prestigiarem  com  um  representante e 
tomarem  ciência  do  evento.  Sendo  que, 
algumas unidades escolares prestigiarão com 
50 alunos e 4 acompanhantes da escola que 
virão  com o ônibus da  TCA. No  matutino 
(8h.) as  seguintes  Escolas  Municipais: 
Afonsina; Alfredo Jacomossi; Clovis Guerra; 
Cora Coralina; Dª Alexandrina; Dr. Adahyl; 
Jerônimo Vaz; João Luiz de Oliveira e Luiz 
Carlos Bizinotto. No turno  vespertino (13h. 
30min.) Escolas  Municipais:  Manoel 
Gonçalves;  Mª  Aparecida  Gebrim;  Mª 
Elizabeth;  Moacyr  Romeu  Costa;  Pedro 
Ludovico;  Raymundo  Paulo  Hargreaves; 
Rodolf  Mikel;  Paroquial  Santo  Antonio  e 
Betesda Primavera.

2) Teremos  o  II  Concurso  da  Dengue, 
categorias: “A” - 1º, 2º e 3º ano concorrerão 
com  a  modalidade  de  música  (adaptação), 
categoria  “B”  –  alunos  de  4º  e  5º  ano, 
modalidade: Paródia ou Rap e a 3ª categoria 
com  alunos  de  6º  ao  9º  ano,  modalidade: 
Teatro ou Histórias em quadrinho. Inscrição 
dias 13 e 14/05/2010, no telefone 39021025. 

No  próximo  boletim  informativo  sairão  mais 
informações sobre o “Projeto da Dengue”.
• Retratação: A  Escola  Municipal  Cora 

Coralina,  compareceu  na  data  estipulada  no 
primeiro  boletim  informativo  (28/04/2010). 
Como houve equivoco em lançar seu nome no 
boletim posterior, peço desculpas.

• Aviso: Anos  Finais -  este  ano  letivo  é  de 
escolha  de  livros  didáticos,  o  guia  de 
instrução  para  a  escolha  já  está  no  sitio  do 
MEC,  solicitamos  então  que  a  partir  desta 
data até a escolha, não receber em sua unidade 
escolar  representantes  de  editoras.  Ver 
“Termo de Acordo” folha em anexo.

Gerência Pedagógica
Unidades Escolares 
Anos  Iniciais:  Srs.  Diretores,  Coordenadores 
Pedagógicos  e  Professores,  comunicamos  que  as 
visitas pedagógicas de (1º ao 5º ano) estão suspensas 
até  o  dia  01/06/2010,  pois  iniciaremos  as  oficinas 
pedagógicas.
Pólo I – 11/05 Esc. M. Profº Tasso Vilella.
Pólo II –  13/05 – CEFOP – Centro de Formação de 
Professores.
Horário: 8:30 às 11:45 – 14:15 às 17:30.
A Assessoria Pedagógica dos Anos Finais parabeniza 
a  Escola  Pedro  Ludovico,  através  de  sua 
Coordenadora  Pedagógica,  pela  análise  do 
Desempenho  Acadêmico,  seu  compromisso  e 
dedicação.

CEMAD
Unidades Escolares
Convidamos  os  professores  de  alunos  com 
deficiência  e  paralisia  cerebral  para  uma  oficina 
pedagógica  que  acontecerá  no  dia  12/05/2010  nos 
turnos:
Matutino: 8h às 11h.
Vespertino: 14h às 17h
Noturno: 19h às 22h.
Os  professores  interessados  deverão  entrar  em 
contato com Delma – 3902 1132.

OUVIDORIA
Reflexão
Não deixe aquilo que você não pode fazer atrapalhar 
aquilo que você pode fazer.
Prof. Walter Mendonça. 
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