
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
                 Anápolis, 18 de janeiro a 25 de janeiro de 2010                               BOLETIM INFORMATIVO - Nº 01/2010      

SECRETARIA MUNICIPAL de EDUCAÇÃO, 
CIÊNCIA e TECNOLOGIA 

GABINETE – Unidades Escolares 
Estamos iniciando um novo ano letivo desejando a todos os 
funcionários da SEMECT, Unidades Escolares, CMEIs e 
conveniados muita paz e sabedoria para que possamos 
realizar um bom trabalho. Feliz 2010, com sucesso! 

• Parabenizamos as equipes gestoras eleitas, 
confiantes de que juntas alcançaremos uma 
educação de qualidade para nossa cidade. Também 
agradecemos o excelente trabalho feito por aqueles 
que deixaram agora o cargo, desejando felicidades 
nas novas atribuições. 

• Informamos que a partir do dia 18/01/10 - 2ª feira, a 
Semect  estará atendendo no novo endereço: 2º e 3º 
andares do prédio da Papelaria Tributária, em frente 
ao Centro Administrativo (entrada pelos fundos).  

• Em breve disponibilizaremos os novos ramais 
telefônicos. 

• Agradecemos a compreensão pelos transtornos 
causados devido à mudança da SEMECT. 

• Favor fixar os itens da lista do Kit 
Escolar/Uniformes que os alunos ganharão e 
explicar aos pais que ainda não existe data para 
entrega. 

 
PROGRAMA ESCOLA VIVA - Unidades Escolares – 
Anexo com o cronograma anual das atividades de 2010. 
 
CENTRO DE FORMAÇÃO - Unidades Escolares – Anexo 
cronograma de cursos do primeiro bimestre.. 
 
DIRETORIA de ENSINO – Unidades Escolares 
Planejamento – Cada Escola possui a autonomia para 
decidir juntamente com professores e coordenadores 
pedagógicos a forma e itens do Planejamento Anual, 
Bimestral, Quinzenal ou Semanal conforme a realidade de 
cada Escola. A Semect não interfere nesta formatação.  
Programa Mais Educação – Escolas do Mais Educação 
Atenção! Escolas que aderiram ao Programa Mais Educação 
em 2009/2010: Informamos aos  Diretores e Coordenadoras 
do Mais Educação que haverá reunião dia 22/01/10 às 9hs na 
SEMECT (Papelaria Tributária). 
 
Gerência de Projetos – Unidades Escolares 
* Livros Didáticos:  
Aviso aos responsáveis pelo livro didático. 

1- Ao receber os livros didáticos do correio, lembrar 
de: conferir o nome da escola e o quantitativo de 
pacotes; caso tenha qualquer anormalidade (no 
quantitativo), anotar no próprio documento do 
correio para que possamos providenciar o déficit. 
Se receber livros de outras escolas, devolver para 
Stela (para que possa ser feito o remanejamento 
correto). 

2- Os livros de “Português – Linguagens” 
(principalmente os do 6º ano), estão precisando ser 
encadernados. A escola pode providenciar sua 
reforma da maneira mais viável. 

3- Sugerimos que a entrega dos livros didáticos para 
os alunos seja após o recesso, dia 22/02/2010 
considerando que: os livros só acabarão de chegar 
no início de fevereiro; iremos buscar os déficits em  

Goiânia e vocês deverão estar com todos os livros para que na 
reunião com pais, possam recolher as assinaturas de entrega. 
 
Convites:  
1- A Secretaria Municipal de Saúde oferece à todas as unidades 
escolares um projeto intitulado “Samuzinho” tendo como 
objetivo promover a sensibilização, formação de multiplicadores 
e conscientização dos alunos de 07 a 10 anos, quanto ao serviço 
de atendimento Móvel de Urgência, com finalidade de diminuir o 
índice de trotes registrados diariamente, dando noções sobre 
primeiros socorros pelo SAMU – 192 Regional de Anápolis. 
Quem interessar, agendar com Stela, quando serão repassados 
maiores informações sobre o projeto. 
 2- O Serviço de Vigilância em Saúde oferece parceria para 
Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia em um 
projeto com temas voltados para “Prevenção da Dengue,”  sendo 
um concurso de desenhos para alunos de 1º e 2º ano; frases para 
os de 3º, 4º e 5º ano e os de 6º ao 9º ano teremos a modalidade de 
redação ou poesia, com direito a premiação para os selecionados 
( bicicleta, celular e MP3, seguindo a ordem anterior). As escolas 
terão o início das atividades do concurso no dia 02/02/2010. 
Quem interessar, proceder da mesma maneira do convite anterior. 
3 – Prêmio Experiências Educacionais Inclusivas, onde as escolas 
aprendem com as diferenças. Um reconhecimento às escolas que 
trabalham para garantir o acesso, a participação e a aprendizagem de 
todos os alunos. Inscrições até 12 de março de 2010. Informações pelo 
site: www.mec.gov.br/premioexperienciaseducacionaisinclusivas. 
 
PROJETOS INSTITUCIONAIS 
1. Dia 26 de junho 2010- Festa Junina/ Colheita  (a definir);  
2.  Semana de Educação para a Vida (Semana de 

Culminância:18 a 22/10)- Projeto Federal;  Projeto contra a 
violência às crianças e adolescentes e Produtos finais  
resultantes dos trabalhos desenvolvidos a partir dos temas 
mensais da Matriz Curricular - Anos Iniciais e Anos Finais – 
Cinco Setores - Central – 18/10, Norte – 19/10, Sul - 20/10, 
Leste – 21/10 e Oeste- 22/10 - Local e horário a definir; 

Obs: As Escolas poderão desenvolver este projeto da forma mais 
viável que encontrar. (Estamos à disposição para trocar idéias); 
3. Avaliação contextualizada e interdisciplinar com o tema: 
Sustentabilidade (ênfase ao trânsito) – Junho  ( Os coordenadores 
de área esclarecerão as dúvidas conforme a solicitação dos 
professores); 
4 - Hino Nacional semanalmente na escola – Projeto Federal  
5 - Projeto Biblioteca Participativa e Cativante – Projeto de 
Leitura – Todas as Disciplinas poderão participar; 
 
Gerência de Eventos – Unidades Escolares 
Senhores Diretores, favor ficarem atentos aos avisos e datas 
sobre os crachás. ainda estamos aguardando chegar uma nova 
remessa dos mesmos. Constam no departamento alguns (poucos) 
crachás da primeira remessa de agosto que não foram pegos. 
Talvez tenham passado despercebidos pelos diretores. 
 
OUVIDORIA 
Reflexão: 
Nunca esquecer que a vaidade é inimiga do espírito de 
equipe! Profº Walter Mendonça. 
 

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

Gerente de Eventos Educacionais                                                                
Mafra Cristiane Naves Ribeiro 

 


