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SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, 
CIÊNCIA e TECNOLOGIA

GABINETE
Unidades Escolares
A Secretária de Educação Professora Virgínia e a Diretora 
de  Educação  Ângela  Isaac,  parabenizam  os  Diretores 
que estão fazendo a capacitação por meio do Centro de 
Formação,  pelos  excelentes  trabalhos  que  estão 
construindo com empenho e dedicação. Continuem assim, 
vocês nos dão orgulho e satisfação.
* Informamos que no dia 18/03/2010 acontecerá reunião 
do Conselho do FUNDEB, às 14h, na sede do Conselho.

DIRETORIA de ENSINO
Unidades Escolares

1- A Secretaria  Municipal  de  Educação,  Ciência  e 
Tecnologia agradece as Escolas que sediaram as 
Oficinas  Pedagógicas  ministradas  pelas 
Assessoras  Pedagógicas  dos  Anos  Iniciais.  As 
professoras  sentiram-se  acolhidas  e  obtiveram 
sucesso  no  trabalho  realizado.  Obrigada:  E.  M. 
Afonsina  Mendes  do  Carmo,  E.  M.  Lions 
Anhanguera, E. M. João Luiz de Oliveira, E. M. 
Lar São Francisco, E. M. Balizaria Correa Faria, 
E. M. Comendador Miguel Pedreiro e Centro de 
Formação.

2-  Atenção Diretores e Coordenadores Pedagógicos: 
o  Conselho  de  Classe  está  se  aproximando, 
portanto  está  na  hora  de  prepararmos  esse 
momento  com  muita  competência.  Por  favor, 
pesquisem  no  Guia  de  Orientações  2010( 
www.anapolis.go.gv.br  -  educação,ciência  e 
tecnologia)  a  organização  necessária  prevista  na 
legislação educacional e sigam os passos para que 
possamos realizar conselhos eficientes.

Gerência Pedagógica 
Anos Finais – Matemática
Atenção! Olimpíada Brasileira de Matemática das Escolas 
Publicas  /  OBMEP  2010. Inscrições  até  26  de  março, 
somente pelo site:  WWW.obmep.org.br Todas as escolas 
devem participar.

Língua  Inglesa  –  Informamos  a  Palestra  com 
representantes da Editora Scipione.
Local: Centro de Formação
Data: 17/03/2010 – Quarta feira. Horário: 14h às 17h.
Contamos  com  a  presença  de  todos  os  professores  de 
Inglês.

* Senhores Diretores,  comunicamos que se encerrará no 
próximo  dia  19/03  as  inscrições  para  as  Olimpíadas 
Escolares,  que  apresentam  as  seguintes  modalidades: 
Atletismo,  Natação,  Judô,  Tênis  de  mesa  e  Xadrez. 
Qualquer dúvida tratar com o Prof. Nesley, na Secretaria 
de Esporte 3902 1125.

DEPARTAMENTO de ESTATÍSTICA
Unidades escolares
A coleta da freqüência referente aos meses de fevereiro e 
março de 2010 ocorrerá entre os dias 19/03 a 28/04/2010.
Unidades Escolares com Internet
A partir  do  dia  19/03  imprimir  os  formulários,  realizar 
atualizações e transferências. Busca de alunos através das 
declarações (em anexo).
Urgente!  Na pasta  se  encontram  as  declarações  com o 
numero  do  NIS  dos  alunos  beneficiados  do  programa 
“Projeto Presença.” São alunos que freqüentam a escola, 
verificar se seus nomes constam na lista de freqüência, se 
não estiverem realizar a busca do aluno com urgência.
Unidades Escolares que não tem acesso a internet.
A  partir  do  dia  24/03  procurar  o  Departamento  de 
Estatística  para  receber  os  formulários  (receberá  uma 
orientação de como realizar essa coleta).
Dias  01/04  a  29/04 o  Sistema receberá  os  registros  da 
freqüência  relativa  aos  meses  de  fevereiro  e  março  de 
2010.

Avisos importantes!
*  Solicitamos  aos  Diretores  que  fiquem  atentos  para  o 
período  em  que  no  Sistema,  fica  disponível  a  função 
Imprimir Formulário, após a data a função é suspensa.
*  O Sistema permanece  sempre  disponível  para  alterar 
série/ano escolar e para processar transferências.
*  Estejam  atentos  aos  recados  e  orientações  sempre 
presentes  no  “quadro  de  avisos” do  Sistema  Projeto 
Presença.
*  Aos  Diretores  que  assumiram  o  cargo  neste  ano 
letivo/2010,  haverá  uma capacitação dia 07/04, fiquem 
atentos para o comunicado.
* Planilha de Cálculo de Freqüência.
Anos Iniciais  (1º  ao 5º)  Número dias  freqüentados  x 
100 (dividido).
Anos  Finais  (6º  ao 9º)  Número aulas  freqüentados  x 
100 (dividido) por aulas mês.
* Entrega da Estatística: dia 05 de cada mês.

PROGRAMA ESCOLA VIVA
Convite – Unidades Escolares
Dia: 21/03 – Escola Manuel Gonçalves da Cruz, Jd. das 
Américas III Etapa. Das 8h às 12h. Prestigiem!

Gerência de Eventos
Unidades Escolares
Informamos que a Escola Presbiteriana Bom Samaritano 
tem um novo número de telefone (ramal): 3902 2583.

OUVIDORIA
Reflexão
A vontade de participar precisa ser maior que a vontade de 
vencer. Prof. Walter Mendonça.
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