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SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, 
CIÊNCIA e TECNOLOGIA

DIRETORIA de EDUCAÇÃO
Gerência Pedagógica
Unidades Escolares
Agradecemos  a  presença  e  participação  dos  professores  nas 
Oficinas Pedagógicas (1º ao 5º ano).
Lembramos que nesta semana (18 e 20/05) teremos dois pólos:
18/05 – Esc. Mun. Francisca Miguel.
20/05 – Esc. Mun. João Beze.
Horário: 08h30min às 11h30min – 14h15min às 17h30min.

DEPARTAMENTO de ESTATÍSTICA
Unidades Escolares
Bolsa Família
Projeto Presença - sistema de acompanhamento da freqüência 
escolar  do  programa bolsa família.
Para acessar o projeto presença: 
http://frequenciaescolar@.mec.gov.br/

Calendário-2010
Atenção mesmo período do Educacenso!!!
abr/mai- 20/05 a 29/06/2010 -  41 dias 
►Unidades Escolares/internet
Lembramos que o 2º período de coleta do ano (abril/maio) inicia 
em 20/05/2010-imprimir formulário e encerra em 29/06/2010. 
►Unidades Escolares que não tem acesso a internet
a partir do dia 24/05 procurar o departamento de estatística para 
receber os formulários.
Dias  01/06  a  29/06  o  sistema  receberá  os  registros  de 
freqüência relativa aos meses de abril e maio de 2010.
Avisos importantes: 
►informamos que já estão disponíveis no “sistema presença” as 
seguintes funcionalidades: 
   -alteração de série;
-alteração da escola/código INEP;
-transferência de alunos entre municípios para escolas ativas.
►solicitamos aos  gestores  que fiquem atentos para o período 
que o sistema fica disponível a função imprimir formulário, após 
a data à função é suspensa.

Estatística/ censo escolar/2010
Lembramos que estamos no mês da data de referência do censo 
escolar,  que continua sendo a última quarta-feira do mês, neste 
ano, dia 26/05. Aguardem orientações!!!
Solicitamos que enviem a estatística do mês de maio na data 
prevista até o dia 05/06, após a realização do censo se houver 
alteração nos dados enviar outra de acordo com o censo.

DEPARTAMENTO de EDUCAÇÃO INFANTIL
Unidades Escolares
Informamos que a data de entrega das planilhas, atividades dos 
Diretores e fichas dos novatos, referente ao Projeto: “Encontro 
de Leitura”, será até 28/05, conforme exigência do CEDAC. 

• Encontra-se disponível no Departamento a fita métrica 
do POSITIVO, para o Berçário e Maternal I. 

• Para  acessar  o  portal  do  POSITIVO,  é  necessário 
WWW.aprendebrasil.com.br/cadastro/ e  efetuar 
cadastro para auxiliá-las nas atividades propostas nos 
livros.

Gerência de Projetos
Unidades Escolares – 
CONVITE:
*  Haverá  uma  palestra  no  Teatro  Municipal  dia  19/05/2010 
(quarta  feira),  matutino às 9h. e vespertino ás 14h. e 30 min. 
com Ivo Arruda – Presidente da Associação da Policia Federal, 
com o  Tema: “Diga Não ao Crack”.  Neste mesmo dia será 
divulgado um concurso de redação, e seu regulamento. Devido 
ao  concurso,  convidamos  todas  as  unidades  escolares  para 
prestigiarem  com  um  representante e  tomarem  ciência  do 
evento. Sendo que algumas unidades escolares participarão com 
50 alunos e 4 acompanhantes  que virão nos  ônibus da TCA. No 
matutino  (8h.) as  seguintes  Escolas  Municipais:  Afonsina; 
Alfredo  Jacomossi;  Clovis  Guerra;  Cora  Coralina;  Dª 
Alexandrina; Dr. Adahyl; Jerônimo Vaz; João Luiz de Oliveira e 
Luiz  Carlos Bizinotto.  No  vespertino (13h. 30min.) Escolas 
Municipais:  Manoel  Gonçalves;  Mª  Aparecida  Gebrim;  Mª 
Elizabeth;  Moacyr  Romeu Costa;  Pedro Ludovico;  Raymundo 
Paulo  Hargreaves;  Rodolf  Mikel;  Paroquial  Santo  Antonio  e 
Betesda Primavera.

*  Dia:  20/05/2010  –  I  Fórum  da  Criança,  Adolescente  e 
Juventude de Anápolis. Local: Uni Evangélica (Auditório do 
Antigo Couto Magalhães). Horário: Início – 8h. Término – 
17h. 30min.
Com direito a almoço e café da manhã, o fórum será o dia 
todo.
*  Participantes: 01 Profissional e um aluno (com a idade acima 
de 12 anos)
*  Toda  Rede  Municipal  de  Educação,  no  dia  26/05/2010  se 
manifestará com qualquer atividade sobre o Projeto de Lei em 
nosso  Município  Dia  Municipal  de  Prevenção  ao  Uso 
Indevido de Drogas.  Algumas unidades escolares participarão 
da  7ª  Caminhada  Antidrogas,  no  centro  da  cidade,  que  terá 
início  às  8h.  saindo  do  Ginásio  Nilton  de  Faria.  As  escolas 
participantes: Anhanguera; Profº Ernst Heeger; Inácio Sardinha; 
Wady  Cecílio;  Gomes  Santana  Ramos;  Profº  Jesus  Duarte; 
Realino e Deputado José de Assis (fanfarra). Os demais sintam-
se  todos  convidados a prestigiarem este evento.

* Concurso da Dengue - Regulamento: 
Os trabalhos deverão ser manuscritos em folhas de papel almaço 
com pauta, somente as histórias em quadrinhos deverão ser em 
folhas sem pauta, a folha de papel almaço tem que estar aberta, 
deverão possuir cabeçalho, poderão ser ilustradas se desejarem, 
não muito extensas (possuindo 02 laudas).
OBS: Cada escola encaminhará à Gerência de Projetos, apenas 
dois melhores  trabalhos  selecionados  de  cada  categoria,  o 
trabalho  tem que  ser  individual  e  o  aluno  deve  estar  apto  a 
apresentar em público. Os trabalhos deverão ser entregues até o 
dia 31/05.

AVISO aos responsáveis pelos livros didáticos:
* Solicitamos que entrem no sítio  www  .fnde.gov.br   –  Livros 
Didáticos – Guia PNLD 2011, tirem uma cópia e entreguem aos 
professores (por disciplina) para que possam ter conhecimento 
dos livros aprovados pelo MEC. Pedir que leiam as resenhas e já 
comecem  a  discutir  qual  está  mais  adequado  em  relação  à 
proposta curricular da SEMECT.
*  Chegará à Escola uma caixa de livros complementares  para 
uso exclusivo do professor de 1º e 2º ano, auxílio pedagógico.

http://WWW.aprendebrasil.com.br/cadastro/
http://WWW.fnde.gov.br/

