
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
                 Anápolis, 21 de junho a 30 de junho de 2010                               BOLETIM INFORMATIVO - Nº 21/2010      

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, 
CIÊNCIA e TECNOLOGIA 

 
GABINETE 
SEMECT, Unidades Escolares, C. M. E. I. s.. Departamentos. 
Estamos findando mais um semestre! E com a certeza de 
termos cumprido nosso trabalho com dedicação e esforço, 
desejamos que todos tenham boas férias e que possamos 
regressar com forças renovadas e em paz. 
Agradecemos a todos pelos trabalhos realizados. 
Boas férias e bom descanso! 
Obrigada! 
 
CONVITE 
Convidamos a todos para a inauguração do Salão da Escola 
Municipal Clovis Guerra, na Jaiara. 
Dia: 26/06/2010 – 14h 30min. 
 
DIRETORIA de ENSINO 
Gerência Pedagógica 
Unidades Escolares 
Convidamos as Coordenadoras Pedagógicas das Escolas 
Relacionadas abaixo, para organização da última reunião do 1º 
semestre/2010, dia 21/06 às 8h no Departamento Pedagógico da 
SEMECT. 
E. M. João L. de Oliveira.        E. M. José C. de Paula 
E. M. Lindolfo da Silva            E. M. Luiz C. Bizinotto 
E. M. Manoel Gonçalves          E. M. Maria Elizabeth 
 
* Informamos que no dia 28/06/2010 acontecerá a próxima 
reunião para Coordenadores Pedagógicos. O horário será 
mudado e acontecerá das 7h30min às 11h30min, no auditório da 
UEG – Jundiaí. 
 
Atenção! Nesta reunião levem o pen-drive para gravarem as 
apostilas do Tema: Folclore, para que as mesmas já estejam nas 
escolas no início de agosto. 
 
* Prezados Diretores, que já receberam os kits e também os 
uniformes, por favor, estejam abertos para as negociações entre 
Escolas, ou seja, troca de uniformes quando os tamanhos não 
forem adequados, doação do kit quando sobrar na Escola e 
faltar em outra. Sejam solidários em ajudar a resolver os 
problemas uns dos outros. 
 
ASSESSORIA TECNICA - PDE 
Unidades Escolares e C.M.E.I.s. 
Srs. Diretores, atendendo a nota técnica MEC/SEESP nº 11 (em 
anexo), solicitamos que todas as Unidades Escolares e 
C.M.E.I.s. elaborem sua proposta – PPP segundo as orientações 
desse documento. 
 
Obs.: As Unidades Escolares que já nos enviaram seu 
PPP/2010 deverão ajustá-lo de acordo com a norma técnica 
citada acima. 
Data de entrega do PPP/2010: em 27/08/2010. 
 
DEPARTAMENTO de CONTABILIDADE 
Unidades Escolares 
Atenção! Presidentes do Conselho Escolar favor devolverem o 
mais rápido possível na SEMECT para Cristiane 
(Contabilidade), a procuração para a Receita Federal. 
 

DEPARTAMENTO de ESTATÍSTICA 
Unidades Escolares 
Bolsa Família - abr/mai 20/05 a 29/06/2010 – 41 dias. 
De acordo com as orientações que foram repassadas por meio da 
web conferência realizada no dia 10/06 às 14h 30 min, 
solicitamos a todos os operadores que utilizem os dados do 
CENSO ESCOLAR para conseguir transferir alunos seguindo 
as seguintes orientações: 

1) – relatório de freqüência – anotar o NIS do 
aluno. 

2) – censo escolar no campo pesquisar alunos, 
colocar o número do NIS, encontra-se o aluno, verifica-se em 
qual escola ele está estudando, anota-se o número do INEP e 
faz-se a transferência. 
 
ATENÇÃO! Reforçamos que a operação NLOC  somente os 
operadores das secretarias municipais e estaduais é que 
realizam, estamos evitando esta operação, somente em último 
caso. 
 
DEPARTAMENTO de RECURSOS HUMANOS 
Unidades Escolares 
* Os servidores em regime de contrato por Tempo 
Determinado que completarem 1 (um) ano de trabalho em 
julho, devem comparecer ao Recurso Humano no mês de julho 
para assinarem o termo de Distrato. 
Período de Remoção do dia 23/06 ao dia 30/06, não ocorrerá 
remoção após essa data. 
Servidores que queiram realizar substituição no segundo 
semestre e/ou completar carga horária favor entrar em contato 
com o Recurso Humano pelo telefone: 3902 1018 – 3902 1007; 
ou pessoalmente no período da remoção. 
* Informamos a todas as Unidades Escolares os seguintes 
déficits para o 2º semestre: 

_ E. M. Afonsina M. do Carmo – 3º ano vespertino. 
_ E. M. Walter Beze - Substituição: 2º e 3º ano mat. e vesp. 
40h. 
_ E. M. Profª Dinalva Lopes – Substituição: 2º  ano vesp. e 
3º ano vesp.  
 

GERÊNCIA de EVENTOS 
Unidades Escolares 
Comunicamos que mesmo estando em período de férias 
acontecerão varias atividades relacionadas às comemorações do 
aniversário de Anápolis, nos quais a SEMECT estará envolvida 
Lembramos que teremos participação de 15 escolas e C. M. E. 
I. s. no Desfile de Aniversário da Cidade dia 31 de julho.  
 
Também no decorrer do mês de julho  teremos inauguração das 
quadras poliesportivas das seguintes escolas:  
Dia  27/07  Escola Mun. Raimundo Paulo Hargreaves  
Dia  28/07   Escola Mun. Deputado José de Assis. 
Dia 20/07 Escola Mun. Moacyr Romeu Costa (a confirmar). 
Prestigiem! 
 
OUVIDORIA 
Reflexão: a vida é formada por momentos mágicos, perceber 
isso e vivê-los plenamente depende apenas de você! 

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

Gerente de Eventos Educacionais                                                                
Mafra Cristiane Naves Ribeiro 

 


