
                 Anápolis, 01 de março a 08 de março de 2010                               BOLETIM INFORMATIVO - Nº 06/2010     

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, 
CIÊNCIA e TECNOLOGIA

GABINETE
Convidamos a  todos  para  participarem da  assinatura  da 
ordem  de  serviço  para  início  da  construção  da  Escola 
Municipal  Dr. Anapolino Silvério de Faria,  à  rua Hiago 
Rodrigues  Moreira,  qd  43  Parque  Calixtopolis  II,  dia 
02/03/2010, às 9h.

DIRETORIA de ENSINO
Gerência de Ensino – Anos Finais - Unidades escolares 
Comunicamos  aos  professores  que  atendem  no  Ensino 
Fundamental de 6º ao 9º anos, que acontecerá no próximo 
dia 05/03/2010, o Momento Pedagógico.
Local: Escola Paroquial Santo Antonio,
Horário: 7:30 às 11:30. 
Anos Iniciais – ( 1º ao 5º ano)
Senhores  Diretores,  Coordenadores  Pedagógicos  e 
Professores: as apostilas do mês de março – Tema Saúde 
estarão  disponíveis  no  departamento  nos  dias  03  e  04 
(quarta e quinta feira). Trazer  pen drive (não gravamos 
CD/DVD). 
Obs: Houve  um  atraso  na  entrega  devido  às  oficinas 
pedagógicas.

Gerência de Projetos – Unidades Escolares
Aviso aos responsáveis pelos livros didáticos:
1- Favor não entregar livros didáticos aos alunos, realizar 
reuniões com os pais das crianças para esclarecimento de 
cuidados, como: encapar, não perder, etc, deve-se solicitar 
também  preenchimento  das  fichas  de  entrega  de  livros 
(seguir sugestão dada em reunião).
2- Os livros de Português e Matemática dos 1º e 2º anos 
são “consumíveis” as demais disciplinas não são. Porém, 
não  aconselhamos,  pintar,  desenhar  ou  recortar,  pois  se 
não vierem livros para reposição, só teremos o trabalho de 
apagarmos o que foi escrito.
3-  Estaremos  aguardando  na  5ª  feira  próxima  –  dia 
04/03/2010 na Escola Municipal João Luiz de Oliveira, a 
entrega  dos  livros  dos  “Anos  Finais”  de  6º  ao  9º  ano, 
somente no matutino, das 8h. às 11h.30min (favor entregar 
a relação por escrito) levar ajudantes para descarregá-los.
OBS: Favor desconsiderar este aviso as escolas que já 
entregaram na data estipulada anteriormente.
- Atenção: Olimpíada de Língua Portuguesa, Escrevendo 
o Futuro – Sua escola está recebendo um KIT com “Jogos 
da Argumentação”, tendo como objetivo colaborar para a 
melhoria de ensino da leitura e da escrita.
A Olimpíada promove um concurso de produção de textos 
para  alunos  da  rede  pública  e  desenvolve  materiais 
pedagógicos com propostas de atividades de leitura e de 
escrita para serem trabalhadas em sala de aula.
Entre os materiais que estão sendo enviados às escolas em 
2010,  encontra-se  o  ”Caderno  do  Professor”,  com 
atividades  que  estimulam  os  alunos  a  escreverem  um 
artigo  de  opinião.  Recomenda-se  que  esses  materiais 
sejam  utilizados  de  forma  integrada,  mas  podem  ser 
também usados separadamente.

-  “Projeto  da  Dengue”  –  Entregar  os  três  melhores 
trabalhos  por  categoria,   na  SEMECT  para  Stela,  dia 
03/03/2010 para serem selecionados e apresentados no dia 
“D”  da  Dengue  ,  dia  08/03/2010  onde  será  divulgado 
posteriormente a data e o local. Os prêmios serão surpresa.

DEPARTAMENTO de RECURSOS HUMANOS
Unidades Escolares
Senhores Diretores, informamos novamente a necessidade 
que se faz  de que seja  respeitado o horário de trabalho 
interno (todas as quartas feiras) deste departamento.
Contra-Cheques
Informamos  que  a  emissão  de  Contra-Cheques  só  será 
permitida mediante a apresentação do crachá, documento 
pessoal  ou  de  autorização  assinada  pelo  próprio 
funcionário.
Obs:  Servidores  readaptados  com  mais  de  um  (01)  de 
prazo devem repassar por uma nova avaliação médica até 
o dia 15/03/2010.
ATENÇÃO!  A  Escola  Presbiteriana  Bom  Samaritano 
informa  que  tem  déficit  para  professores   no  1º  ano 
vespertino, para o  3º ano vespertino.  A Escola situa-se 
na  Av:  Goiás  nº  2586 –  Jardim Petrópolis.  Fone:  3388 
3838.

Gerência de Eventos Unidades Escolares - Uniformes
Senhores Diretores  solicitamos que repassem a todos os 
funcionários  que  os  uniformes  a  que  nos  referimos  são 
exclusivamente para os alunos.
Crachás: Ainda não temos previsão para a confecção dos 
novos crachás,  nem previsão para a chegada dos que já 
foram confeccionados.
Obs:  Ainda  temos  alguns  crachás  que  não  foram 
identificados pelas escolas.

DIRETORIA de CIÊNCIA e TECNOLOGIA
Comunicamos aos interessados, que disponibilizamos 20 
horas semanais para o complemento de carga horária. O 
servidor  interessado deverá  ter  um conhecimento  prévio 
na  área  de  informática:  Word,  Excel,  Power  Point  e 
Internet, não havendo necessidade de ser especialista. A 
oportunidade supracitada refere-se à vaga de dinamizador 
para o atendimento da Escola Viva e Ponto de Cultura. Os 
interessados  deverão  procurar  o  Departamento  de 
Recursos Humanos

DIRETORIA ADMINISTRATIVA
Solicitamos que os Diretores entreguem o Patrimônio 
2010 impresso e assinado, bem como tragam o arquivo 
em  pen  drive para  que  possam  ser  copiados,  para 
Fernanda até 15 de março.

OUVIDORIA 
Reflexão:  Não existe  atalho para o  sucesso,  mas muito trabalho em 
equipe é a estrada mais curta. Prof. Walter Mendonça.
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