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SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA e 
TECNOLOGIA 

GABINETE 
Unidades Escolares 
Faremos o possível para estarmos presentes na entrega dos 
KITS Escolares. Por favor,  agendem seus horários. Mafra 
3902 2530. A Profª Virginia estará participando do 9º G8 
Grandes Cidades, em Florianópolis de 26 a 28/04/2010, 
retornando ao atendimento na SEMECT dia 29/04, turno 
vespertino. 
* Parabéns à E. M. Lindolfo Pereira da Silva, pela 
inauguração de seu espaço digital. 
 
DIRETORIA de ENSINO 
Unidades Escolares 
Estão abertas as inscrições do Prêmio Microsoft Educadores 
Inovadores 2010, até 02 de julho. 
Autor: Prêmio Educadores 
Data: 19/4/2010. 
Educadores de todo o Brasil já podem enviar seus projetos e 
garantir sua participação na quinta edição do Prêmio Microsoft 
Educadores,   que valoriza e reconhece os melhores projetos 
educacionais desenvolvidos por professores brasileiros que 
utilizem tecnologia em processos de ensino e aprendizagem. 
Para concorrer, basta acessar o site 
www.educadoresinovadores.com.br e seguir as instruções. 
Educadores de todo o Brasil podem se inscrever 
nas seguintes categorias: 
1) Ensino Básico 
Podem se inscrever duplas de educadores e gestores da rede 
pública de ensino, independentemente de sua área de atuação 
(ex. Português, matemática, física, etc.): Secretarias Municipais 
ou Estaduais de Ensino, incluindo os Núcleos de Tecnologia 
Educacional (NTEs ou NRTEs), escolas públicas (municipais, 
estaduais ou federais), instituições de ensino sem fins lucrativos 
(ONGs, Fundações, etc). 
• Inovação em Comunidade 
• Inovação em Colaboração 
• Inovação em Conteúdo 
2) Ensino Técnico 
Podem se inscrever individualmente educadores que lecionem 
disciplinas relacionadas à Tecnologia da Informação em escolas 
técnicas públicas. 
• Educador Inovador de TI – Escolas Técnicas. 
Todos os projetos finalistas nas categorias de Ensino Básico 
estarão automaticamente concorrendo na categoria Educador 
Inovador, cuja votação para escolha dos finalistas contará 
novamente com o voto popular online. 
PREMIAÇÃO:  
O Educadores Inovadores conta com três etapas. Até o dia 19 de 
julho, doze projetos serão escolhidos e participarão da etapa 
nacional do Prêmio que será realizado em São Paulo no mês de 
agosto. 
Aqueles que apresentarem os melhores trabalhos serão 
premiados com um Notebook contendo o sistema operacional 
Microsoft Windows e o pacote de aplicativos Office. Assim, 
poderão dar continuidade na criação de novas idéias, 
beneficiando cada vez mais pessoas e compartilhando o gosto e 
o conhecimento pela tecnologia educacional. Após a etapa 
nacional, os responsáveis pelos projetos vencedores nas 
categorias destinadas à educação básica concorrerão com seus 
trabalhos no Fórum Regional da Microsoft, que será realizado 
em algum país da América Latina.  
 

Os classificados nessa etapa irão participar do Microsoft 
Worldwide Innovative Teachers Forum que, esse ano, será 
realizado na África do Sul. 
Em 2009, o Fórum Mundial foi sediado pela primeira vez no 
Brasil, em Salvador (BA), e premiou dois educadores 
brasileiros: o professor Lucrécio Filho de Oliveira, de Formoso 
do Araguaia (TO) e o educador Alex Vieira dos Santos. Na 
etapa nacional da premiação foram recebidos 
mais de 700 trabalhos. Para acompanhar as novidades do 
Prêmio, confira: www.educadoresinovadores.com.br 
 
Gerência Pedagógica 
Unidades Escolares 
Reunião! Anos Iniciais e Anos Finais: no próximo dia 
03/05/2010, 2ª feira, haverá reunião para os coordenadores 
pedagógicos (3ª reunião do ano). 
Anos Finais: 
Local: Auditório da APAE. 
Horário 07h30min. às 11h30min 
Anos Iniciais:  
Local: Auditório da APAE 
Horário: 13h30min. às 17h30min. 
 
Parabéns Unidades Escolares Anos Iniciais e Anos Finais! 
* Encerrando mais uma etapa de visitas nas nossas Unidades 
Escolares, gostaríamos de parabenizar nossas escolas com toda 
sua equipe de Coordenadores e Professores pelo excelente 
trabalho pedagógico desenvolvido: 
E. M. Francisca Miguel 
E. M. Dr. Adahil Lourenço Dias 
E. M. Lar São Francisco. 
 
* Parabenizamos também as seguintes Escolas pela análise e 
devolutiva do Desempenho Acadêmico, com apresentação de 
gráficos e/ou cartazes servindo inclusive, como sugestões para 
outras Unidades Escolares. O bom trabalho executado por vocês 
contribui muito para o nosso crescimento. 
E. M. Afonsina Mendes                  E. M. Lions Anhanguera 
E. M. Clóvis Guerra                        E. M. Dona Alexandrina 
E. M. Jerônimo Vaz                         E. M. Manoel Gonçalves 
E. M. Profº Ernest Heeger                E. M. Profº Jesus Duarte 
E. M. Rodolf Mikel Ghannan 
Direção – Coordenação Pedagógica – Professores: 
Informamos que as apostilas do mês de maio – tema: Trabalho – 
estarão disponíveis no próximo dia 29/04/2010, 5ª feira. Trazer 
pen drive para salvar as mesmas. 
Atenção! Sr. Diretores e Professores, comunicamos que as 
inscrições para as Olimpíadas de Língua Portuguesa somente 
serão feitas nos endereços eletrônicos: 
WWW.escrevendofuturo@cenpec.org.br mais informações: 
0800 771 9310.  
 
DEPARTAMENTO de RECURSOS HUMANOS 
Unidades Escolares 
Solicitamos aos servidores que atuam junto ao Estado, que 
enviem uma declaração constando: carga horária, cargo, função 
e turno ao Recurso Humano / SEMECT, até o dia 30/04/2010. 
 
GERÊNCIA de EVENTOS EDUCACIONAIS 
Unidades Escolares 
Sr. Diretores, favor lembrarem seus funcionários em geral, que 
compareçam ao Centro Administrativo nos dias marcado para a 
confecção dos crachás de 26/04 a 30/04 no horário comercial. 
Informações: 3902 1064 – Dinalva. 

 


