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SECRETARIA MUNICIPAL de EDUCAÇÃO, 
CIÊNCIA e TECNOLOGIA

GABINETE

Aconteceu no dia 25/01/2010 reunião do Conselho 
do  FUNDEB, em cuja pauta foram analisados os 
balancetes referentes a  setembro e  outubro/2009, 
juntamente com as freqüências. A próxima reunião 
será  no  dia  01/02/2010  às  14h  na  sede  do 
Conselho.

SEMAE – Merenda Escolar

Unidades Escolares – Anexo
Comunicamos aos Srs.  gestores das unidades em 
anexo  que  permanecemos  recebendo  estagiários 
em  parceria  com  a  Faculdade  Anhanguera  de 
Anápolis.
No  anexo  seguem  os  nomes  das  estagiárias  e 
turno.

RECURSOS HUMANOS – Déficits

Unidades escolares
Atenção!  Professores  interessados  em  realizar 
dobra/substituição entrar em contato urgente com 
o Recursos Humanos urgente.
Os funcionários readaptados com mais de um ano 
de prazo devem repassar por uma nova avaliação 
até o dia 26/02/2010.
Informamos!  A partir do dia  03/02/2010,  Estará 
toda quarta feira em atendimento interno.

DIRETORIA de EDUCAÇÃO

Unidades Escolares - Parcelada
As  escolas  que  possuem  servidores  (ASG, 
Merendeiras,  Auxiliares  Administrativos) 
cursando a  Parcelada,  fazer  banco de horas para 
que possam cumprir quando a Escola necessitar.
Importante! A Portaria nº 33 de 31/08/2009, que 
“fixa  normas  para  Gestão  Democrática  na  Rede 
Municipal de Ensino,” em seu artigo 59, que reza: 
“a  Secretaria  Municipal  de  Educação,  Ciência  e 
tecnologia promoverá formação para os Gestores e 
Secretários  gerais,  que  deverão  demonstrar  por 
meio  de  avaliação,  aproveitamento  e  freqüência 
satisfatória,  conforme projeto  de  curso  aprovado 
pelo Conselho Municipal  de Educação.  Portanto, 
todos  os  Gestores  e  Secretários  Gerais  deverão 
matricular-se  e  freqüentar  com  bom 
aproveitamento  as  aulas  ministradas  pelo  Centro 

Gerência de Ensino – Anos Finais

Unidades Escolares
Professores e Coordenadores Pedagógicos: terão início 
nesta  semana  as  Oficinas  Pedagógicas  nas  Escolas 
Pólos. Lembramos que nos dias das oficinas as escolas 
ligadas  ao  Pólo  não  terão  aula  (1º  ao  5º  anos).  Os 
professores e coordenadores pedagógicos assinarão o 
Ponto na Escola Sede das Oficinas e deverão levar o 
material dourado de sua unidade.
Segue anexo o cronograma com os horários e locais 
das oficinas.  Obs: professores do 1º e 2º ano levar: 
tesoura, cola, e revista velha.

DIRETORIA  de  CIENCIA  e  TECONOLOGIA  / 
Meio Ambiente

Unidades Escolares
1- Comunicamos as Unidades Escolares que atendem 
do 1º  ao  5º  Ano  e  do  6ª  ao  9ºAno/EJA,  que  estão 
abertas  as  inscrições  para  o  PROGRAMA 
AGRINHO, até  o  dia  10/02/10.  Informamos  que  o 
Programa  dará  suporte  pedagógico  e  metodológico 
nos  Temas  Transversais:  Ética,  Cidadania  e  Meio 
Ambiente.  Consulte  o  blog: 
www.semectambiental.blogspot e veja as reportagens 
postadas  sobre  o  Programa.  Vale  salientar  que  as 
dúvidas  poderão  ser  esclarecidas,  com  a  Profª 
Eucárice Cabó, no ramal: 1012.
2- Reunião com Professor Dinamizador.
Convidamos  todos  os  professores  dinamizadores  da 
Rede  Municipal  de  Educação,  atuais  e  novatos,  a 
participarem da reunião dia  02/02/10 (terça feira), no 
Centro  de  Formação,  nos  horários  de  08h30min  às 
11h30min, para os que trabalham no período matutino 
e das 14h30min. às 17h30min para os que trabalham 
no período vespertino.  

OUVIDORIA

Informa que agora já tem o seu  e-mail  para melhor 
atende-los. Semect.ouvidoria@hotmail.com 

Reflexão:
Uma  equipe  nem  sempre  é  formada  pelos 
melhores, mas sim pelos colaboradores certos.
Prof Walter Mendonça.

Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia
Virginia Maria Pereira de Melo

Gerente de Eventos Educacionais 
Mafra Cristiane Naves Ribeiro

mailto:Semect.ouvidoria@hotmail.com
http://www.semectambiental.blogspot/

