
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
                 Anápolis, 23 de agosto a 30 de agosto de 2010                               BOLETIM INFORMATIVO - Nº 25/2010      

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 
 

GABINETE 
Unidades Escolares 
Informamos o novo e-mail da Secretaria Municipal de Educação: 
semed@anapolis.go.gov.br  
Essa alteração é decorrente da mudança no nome da Secretaria, em 
razão do desmembramento das diretorias de Cultura e Ciência e 
Tecnologia, que agora são também secretarias. Por este motivo 
solicitamos às escolas a adequação em seus documentos de Semect para 
Semed. 
 
Núcleo de Tecnologia Educacional – NTE 
Unidades Escolares 
Informamos o início de Curso/Grupo de Estudos organizado a partir da 
Programação do Salto para o Futuro da TV Escola no período de 30/08 
a 08/10/2010. Com carga horária de 60 horas, no turno noturno de 19h 
as 21h.   no NTE. 
Inscrições pelo telefone: 3317 8338. 
Contará com 4 séries inéditas: 

• 1ª Semana: Gestão Escolar para a Diversidade (30/08 a 
03/09/2010). 

• 2ª Semana: A TV pelo olhar de quem Vê (20/09 a 
24/09/2010). 

• 3ª Semana: Educação e Investigação Cientifica (27/09 a 
01/10/2010). 

• 4ª Semana: Cultura Digital e Escola (04/10 a 08/10/2010). 
 
UFG – Projeto: “Escola que protege” 
Unidades Escolares 
A Universidade Federal de Goiás / Núcleo de Estudos e 
Coordenação de Ações para Saúde do Adolescente, via 
Subsecretaria Regional do Estado, informa: 
Carga horária do projeto: 80h. 50 vagas para Anápolis. 
 
1ª etapa: 30/08/2010 a 04/09/2010  

1- Infância e adolescência no Brasil. 
2- O cotidiano escolar e a violência. 
3- A escola e a cultura. 
 

2ª etapa: 10/09/2010  
Orientação inicial do projeto de intervenção. 
 
3ª etapa: 17/09/2010 a 30/09/2010 
Orientação e finalização da elaboração do projeto de intervenção. 
 
4ª etapa: 08/10/2010 
Seminário de apresentação do projeto de intervenção. 
 
5ª etapa: 18/10/2010 
Visita da Comissão Gestora às escolas que implementarão os projetos 
de intervenção. 
 
Atividades Complementares e Atividade Extraclasse. 
Informações e inscrições: 3324 7852 Sonja. 
 
UAB – Atenção Diretores de Escolas de 1º ao 9º ano! 
Procurar Eunice (UAB) no Centro de Formação para pegar um kit de 
livros. 3902 1458. 
 
DIRETORIA de EDUCAÇÃO 
Departamento de Estatística 
Unidades Escolares 
Censo Escolar/2010 – Reforçamos aos Diretores: Qualquer correção 
nos dados do Censo Escolar/2010 em agosto, enviar nova estatística de 
maio e junho com as devidas alterações, como também novo recibo do 
Censo Escolar/2010. 
Atenção! Estaremos nos dias 23 a 27 de agosto no Centro 
de Formação atendendo a agenda do Programa Bolsa Família. 

 

Gerência Pedagógica – Anos Iniciais 
Unidades Escolares 
Em visita à E. M. Betesda Jardim Esperança a assessoria pedagógica 
dos anos iniciais pode constatar o excelente trabalho que está sendo 
realizado pela equipe escolar. O foco do trabalho pedagógico é a 
leitura, a produção textual e jogos matemáticos. Parabéns! 
 
Gerência de Projetos 
Unidades Escolares 
Solicitamos aos gestores que enviem o dia, horário e local onde 
acontecerá o Projeto Institucional – “Semana de Educação para a 
Vida”, pois precisamos concluir o cronograma. 
 
Gerência de Eventos Educacionais 
Unidades Escolares 
Informamos o novo número de telefone da Escola Municipal Inácio 
Sardinha de Lisboa, Diretora: Elcy -  3902 2600. 
 
Uniformes 
Senhores Diretores, solicitamos que enviem o mais rápido possível os 
uniformes excedentes a este departamento para que possamos suprir os 
déficits de outras unidades escolares. Pedimos a compreensão de todos 
quanto a não reterem os mesmos para eventuais matrículas de novatos. 
Faremos este remanejo na Semed. Informamos também que faremos 
novas compras para o próximo ano, portanto, não se sintam inseguros 
em devolver. 
Importante! Senhores Diretores não deverá ser cobrado das crianças o 
uso de tênis como parte do uniforme. 
 
CONVITE ESPECIAL! 
 
A Secretaria Municipal de Educação está organizando uma festa em 
comemoração ao dia do: Professor, Diretor, Coordenador Geral, 
Técnico, Pedagógico, Auxiliar Administrativo, Auxiliar de Educação, 
AEE, ASG, Merendeira, Vigia, Dinamizadores, todos os servidores da 
Rede Municipal. 
* Tema da festa:  "Noite Italiana"  
* Data- 08/10/2010 - Horário 21 horas - Local - Clube Ipiranga - Cada 
convidado terá direito a levar "um"  acompanhante. Bebida por conta 
do convidado, (cada um paga o seu). 
Para que possamos organizar essa festa, necessitamos que você que é 
responsável por uma equipe de trabalho, transmita o convite e relacione 
os nomes completos dos servidores interessados em participar desta 
comemoração. Traga a lista para Mafra na quarta feira, dia 25/08/2010. 
 
DEPARTAMENTO de RECURSO HUMANO 
Unidades Escolares 
Senhores Diretores, atenção nas datas de admissão dos servidores 
administrativos para a solicitação de 1/3 de férias. Entregar ofício até 
dia 10 de cada mês. 
 
ESTÁGIO PROBATÓRIO 
Unidades Escolares 
Atenção Diretores enviem o mais rápido possível as avaliações dos 
servidores em estágio probatório. 
 
Ouvidoria 
Reflexão:  
De que adianta supervalorizar os problemas para valorizar 
o próprio esforço em superá-los? 
                                                       Profº Walter Mendonça. 
 
 

Secretaria Municipal de Educação 
Virginia Maria Pereira de Melo 

Expediente 
Gerência de Eventos Educacionais 

Mafra Cristiane Naves Ribeiro 
 

 


