
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
                 Anápolis, 07 de junho a 14 de junho de 2010                               BOLETIM INFORMATIVO - Nº 19/2010      

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA e 
TECNOLOGIA 

GABINETE 
Unidades Escolares 
ATENÇÃO! Convidamos todos os Diretores para reunião no 
Teatro Municipal. 
Dia: 08/06 (terça feira) Horário: 14h. Sua presença é muito 
importante! 
 
DIRETORIA de EDUCAÇÃO 
Gerência Pedagógica 
Unidades Escolares 
Importante! Diretores Professores e Coordenadores 
Pedagógicos, o site da Prefeitura Municipal está passando 
por reformulações, mas as apostilas continuam sendo 
postadas no endereço: www.semect.wordpress.com . Entrar 
em “diretrizes 2010”. 
Prezados Diretores, Coordenadores Pedagógicos e Professores 
de Educação Física 
• A Assessoria Pedagógica  de Educação Física informa que 

estará envolvida no mês de junho com competições e 
projetos do centro de excelência, sendo assim as visitas 
pedagógicas serão mais espaçadas podendo até não 
acontecer em algumas escolas. 

 Em caso de necessidade entrar em contato com o Professor 
Jairo ou Professor Wislei. 
• Desfile de 31 de julho 
Reunião com as Escolas participantes do Desfile:  
Dia: 09  de junho - Horário:  9 horas - quarta-feira  
Local: Ginásio Internacional. 
As Escolas Participantes: 
1. E. M. Jahir Ribeiro;   
2. E. M. João Luiz  
3. E. M. Moacyr Romeu  
4. E. M. Pedro Ludovico 

(fanfarra); 
5. E. M. Deputado J. de 

Assis (fanfarra); 
6. E. M. Realino ; 
7. E. M. Mª A. Gebrim ; 
8. E. M. Clóvis Guerra; 
 

9. E. M. D. Alexandrina; 
10. E. M. Santo Antonio; 
11. E. M. Afonsina; 
12. E. M. Ayrton Senna; 
13. E. M. Maria Elizabeth; 
14. E. M. Raimundo Paulo  
15. E. M. Alfredo jacomossi 
16.  E. M. Walter Beze 

 
Gerência de Projetos 
Unidades Escolares 
• Reunião com a coordenadora estadual do livro didático, Sra. 

Márcia Andrade Mendes. dia 09/06/2010, às 14h. No 
Teatro Municipal. Será para todas as unidades 
escolares, com os gestores e coordenadores pedagógicos  
para repasse de informações importantíssimas a respeito dos 
livros didáticos. 

• ATENÇÃO: A carta amarela com a SENHA e o LOGIN  
devem estar chegando a sua unidade escolar, caso não 
chegue até dia 15/06/2010 avisar na Gerência de Projetos. 
Teremos encontros por disciplinas: Será apenas para 
professores, os coordenadores pedagógicos e técnicos 
deverão substituí-los em sala de aula. Não poderá haver 
faltas, para que depois não haja motivos para decepção na 
escolha dos livros. Os encontros serão todos no “Auditório” 
do Centro de Formação acontecerão das 8h. às 11h.30min.  

 

Segue abaixo o cronograma: 
Dia 07/06/2010 – História 
Dia 08/06/2010 – Inglês 
Dia 09/06/2010 – Matemática 
Dia 10/06/2010 – Geografia 
Dia 11/06/2010 – Português 
Dia 14/06/2010 – Ciências 
OBS: A partir do dia 15 até o dia 22/06 as escolas dos ANOS 
FINAIS, poderão optar por um dia para se reunirem após o 
recreio com os professores para decidirem em conjunto, quais 
os livros didáticos que irão adotar para os próximos três anos, 
solicitamos apenas que nos enviem um ofício dizendo o dia que 
sua unidade escolar escolheu para se reunirem. 

1) ATENÇÂO : Responsáveis pelos livros didáticos, fazer 
a solicitação pela Internet, a partir do dia 23/06/2010 
até o dia 28/06/2010, conforme a decisão do grupo. 

2) Enviar a cópia da “ATA” registrada na unidade escolar 
e assinada pelos professores e também a cópia 
“ESCOLHA”  dos livros realizados pela Internet, dia 
29/06/2010 para Gerência de Projetos. 

* Concurso da DENGUE:  
A culminância do Projeto será dia 17/06/2010 no Teatro 
Municipal das 8h. às 11h.   
 
Departamento de Inspeção 
Unidades escolares 
Unidades Escolares que oferecem EJA: Dia 07/06 
impreterivelmente: apresentar planilha com previsão de alunos 
aprovados para análise da probabilidade de composição de 
turmas. 
De 07 a 11/06 – Renovação de matrículas e publicação do edital 
para a classificação. 
De 14 a 30/06 – Aplicação e correção das provas de 
classificação e registro da ata em livro próprio. 
De 01 a 30/07 – Matrícula para os novatos. 
Obs.: Atentar para o estabelecido no manual de orientação para 
matrícula 2010, em relação ao mínimo de alunos para a 
formação de turmas:  
1ª etapa - mínimo 20 alunos. 
2ª etapa - mínimo 25 alunos. 
 
Departamento de Estatística 
Unidades Escolares 
Censo Escolar/2010. 
Senhores Diretores, de acordo as orientações que foram 
repassadas na reunião com os Diretores no dia 27/05/2010 tendo 
como pauta o CENSO ESCOLAR/2010 estamos 
encaminhando os seguintes documentos enviados pelo INEP. 

•••• Portaria/2010 “Estabelece parâmetros para a validação 
e a publicação das informações declaradas no Censo 
Escolar da Educação Básica visando ao controle de 
qualidade e define as atribuições dos responsáveis pela 
declaração das informações.” 

•••• Declaração de Freqüência escolar (anexos). 
 

OUVIDORIA 
Reflexão: Ensinar é papel do professor, educar é papel de todos. 
 
 

Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia 
Virginia Maria Pereira de Melo 

Gerente de Eventos Educacionais                                                                
Mafra Cristiane Naves Ribeiro 

 


