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SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA e 
TECNOLOGIA

GABINETE

Parabéns Mulher Educadora!

DIRETORIA de ENSINO
Gerência de Ensino – Anos Iniciais e Finais
Unidades Escolares
Senhores Diretores,  acontecerá  no próximo dia  10/03/2010 às 
9h. No Auditório da Escola de Música de Anápolis, Rua 14 
De Julho c/  Av.  Goiás,  o  1º  encontro  para  a  viabilização  do 
projeto  “Biblioteca Participativa  e  Cativante.”  Solicitamos 
que enviem o professor (readaptado) que ficará responsável por 
este projeto em sua Unidade Escolar
Comunicamos  aos  professores  que  atuam  no  Ensino 
Fundamental (lº ao 9º ano) que conforme agendado na Semana 
do Planejamento (janeiro 2010), os coordenadores pedagógicos 
da  Escola  e  os  assessores  pedagógicos  da  SEMECT já  estão 
analisando o Planejamento Anual desde o dia 20/02/2010. Sua 
apresentação é indispensável para a boa organização da Escola e 
desenvolvimento do aluno e da aprendizagem. Os planejamentos 
deverão  ser  entregues  às  Coordenadoras  Pedagógicas  de cada 
Escola.

Gerência de Projetos
Unidades Escolares
Aviso aos responsáveis pelos livros didáticos: 
Os livros “Regionais de Geografia e de História” não deverão 
ser entregues aos alunos, devem ser colocados na biblioteca da 
escola  para  serem  usados  pelos  3º,  4º  e  5º  anos,  e  serem 
trabalhados como empréstimo.
Não  entregar  transferência  aos  alunos  sem recolher  o  kit  de 
livros emprestados.
Os  livros  dos  “Mestres”  devem ser  trabalhados  como os  dos 
alunos, emprestados.

ATENÇÃO:
• Quando as editoras visitarem suas unidades escolares 

para  solicitarem  uma  conversa  informal  com  os 
professores,  favor  encaminhá-los  a  Secretaria  de 
Educação,  onde  estaremos  aguardando-os  para 
qualquer esclarecimento; aproveitando para  fornecer, 
nomes, e-mails, telefones de todos professores por área.

• Está  acontecendo  de  novo  : a  editora  “Adem  do 
Brasil” está usando o nome da Secretaria de Educação 
para solicitar nomes de professores. Isto não é verdade, 
não houve contato conosco e nem autorização dada. 

• Vocês estão recebendo visitas de escolas de informática 
oferecendo concursos e  prêmios , como a do “SENAF” 
que  nós  cancelamos.  Muito  cuidado  ao  analisar  as 
possíveis parcerias.

DIRETORIA de CIÊNCIA e TECNOLOGIA
Assessoria de Educação Ambiental
Unidades Escolares
Professores acessem e façam parte da Rede Goiana de Educação 
Ambiental  no  endereço:  www.regeambiental.ning.com Os 
professores  poderão  postar  suas  experiências  e  trocá-las  com 
outros professores.
Temos  também  o  blog:  www.semectambiental.blogspot.com 
onde  há  conteúdos  e  vídeos  de  Educação  Ambiental.  Caso 
necessitem  de  suporte,  solicitem:  E-mail: 
semect.edu.ambiental@gmail.com telefone: 3902 1012.

Dia da Inclusão Digital!
Em  comemoração  ao  dia  da  inclusão  digital  a  Diretoria  de 
Ciência  e  Tecnologia  estará  oferecendo  à  comunidade  cursos 
gratuitos  de  Blog,  Twitter,  Linux  Educacional e  Primeiros 
Socorros na Informática nos dias 26 e 27 de março. Inscrições: 
3902 1016.
Programação conferir:
www.semect.wordpress.com
www.anapolis.go.gov.br/educacao 
www.anapolis.go.gov.br/cienciaetecnologia

CENTRO de FORMAÇÃO
Unidades Escolares – 
Vagas para Cursos:
1-The English Language Shortening Distances - Ingles Básico II
Público alvo: Pessoal docente e não docente da Rede Municipal 
de Educação. Carga horária – 60 horas                           
Obs: o início do curso estava previsto para: 02/03/2010 (terça-
feira), a data foi alterada para: 09/03/10 (terça-feira).
Turma: 3ª feira. Turnos: matutino, vespertino e noturno.  

2-Educação  Matemática:  “Educação  Significativa  em 
Matemática: Descritores -  Teoria e Prática Pedagógica”.
Público  alvo:  Professores  de  Matemática  dos  anos  finais  e 
iniciais e Coordenadores Pedagógicos.                                      
Carga horária – 60 horas. Vagas: 30  Turma: 4ª feira noturno.

Cronograma do curso de Diretores:  
Dia 17/03/2010 das 8hs às 12hs.
Dia 30/03/2010  das 8hs às 12hs.
Dia 06/04/2010  das 8hs às 12hs.
Dia 20/04/2010  das 8hs às 12hs.
Dia 04/05/2010  das 8hs às 12hs.
Dia 18/05/2010 - Audiência Pública, Senhores Diretores. 

Atenção!
O endereço do blog do curso  é – cursodiretorescolar.zip.neto
Obs.:  Agendamento com orientadoras:  Eliane Anderi:  4ª  feira 
vespertino e Cláudia Helena S. Araújo: 6ª feira matutino.
 O  próximo  encontro  do  curso  ”Secretário  Escolar  e  os 
Desafios  para  a  Democratização  do  Ensino” será  no  dia 
11/03/2010, nos períodos matutinos (08h às 11h) e vespertinos 
(14h às 17h), no auditório do CEFOPE (Centro de Formação dos 
Profissionais de Educação Ciência e Tecnologia).

OUVIDORIA
Reflexão
Mulher: alguém que a ama a vida, acredita no ser humano e 
na sua capacidade de transformação.
Prof. Walter Mendonça.
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