
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
                 Anápolis, 08 de fevereiro a 17 de fevereiro de 2010                               BOLETIM INFORMATIVO - Nº 04/2010      

SECRETARIA MUNICIPAL de EDUCAÇÃO, 
CIÊNCIA e TECNOLOGIA 

 
GABINETE 
Unidades Escolares: 
Senhores Gestores, a Secretaria Municipal de Educação, 
solicita que todo professor lotado ou com complementação 
de carga horária em dinamização que ainda não procurou o 
Departamento de Recursos Humanos, favor fazê-lo com 
urgência. 
 
DIRETORIA de ENSINO 
Gerência de Educação Infantil 
C.M.E.I.s. 
Todos os C.M.E.I.s. e C.E.I.s. deverão ter um caderno de 
registro constando o horário de entrada da criança, assinatura 
do responsável e telefone para problemas emergenciais. 
É imprescindível a entrega dos planejamentos e planilhas do 
Projeto Natura até a próxima semana 11/02/2010 (quinta 
feira) no departamento. 
Gerência de Ensino – Anos Iniciais 
Unidades Escolares 
Gestores, Coordenadores Pedagógicos e Professores: Nesta 
semana estaremos dando continuidade às oficinas 
pedagógicas, para os professores e coordenadores 
pedagógicos de 1º ao 5º anos. Os horários estão assim 
definidos: Matutino: 7h 30min às 11h 30min. 
Vespertino: 13h 30min. 
Importante:  Estamos sentindo falta dos Coordenadores 
Pedagógicos nestas oficinas. 
 
ASSESSORIA TÉCNICA 
Unidades Escolares 
Relembramos as escolas que tem seu PDE on line que 
haverá a auditoria do MEC  para verificar os gastos com o 
recurso do PDE/PAF. Na ocasião da visita, deverão 
disponibilizar para a consulta dos auditores: 

• Pasta de evidência das ações – 2009. 
• PDE – Plano de Desenvolvimento da Escola. 
• Prestação de contas da verba do PDE/PAF. 

 
DEPARTAMENTO de ESTATÍSTICA 
Unidades Escolares 
Censo Escolar da Educação Básica: 
Convocamos todos os Gestores / Coordenadores Gerais para 
reunião que será realizada dia 11/02 (anexo cronograma) nas 
dependências da UEG, localizado na Av: J.K. Nº 146, Bairro 
Jundiaí, Bloco02 – 3º andar, no laboratório de Informática 
para uma capacitação objetivando preparar as escolas para o 
Censo Escolar da Educação Básico-Módulo situação do 
aluno (rendimento e movimento) 2009. 
 
GERÊNCIA de EVENTOS / ASSESSORIA de 
COMUNICAÇÃO 
Unidades Escolares 

• A Gerência de Eventos e a Assessoria de 
Comunicação já têm um ramal: 3902 2530 Mafra / 
Maria do Rosário. 

• Informamos o endereço para correspondência das 
novas instalações da Semect: Rua: Roberto Mange 
Nº 152 - 2º andar -  centro. 

• Anexo cronograma de pegar os uniformes para a 
prova. 

 

GERÊNCIA de PROJETOS 
Unidades Escolares 
  Aviso aos responsáveis pelo livro didático! 

 1- Os livros entregues pelo correio chegarão até o dia 
10/02/2010, favor conferir na planilha de recebimento de 
livros se chegaram todos, caso haja algum déficit, entrar em 
contato urgente com a Stela, para que sejam tomadas as 
devidas providencias. 
 2- Se receberam livros de outras unidades escolares 
favor entregarem na Gerência de Projetos, para fazermos o 
remanejamento correto. 
 3- Goiânia está ligando para fazer conferência de 
solicitação de déficit de livros didáticos, favor chamar o 
responsável pelo livro ou pegar a planilha de solicitação 
enviada para eles, para que não haja diferença de números. 
(Dúvida ligar -3902 1025). 
 

*  O Serviço de Vigilância em Saúde em parceria com a 
Secretaria de Educação, solicita à todas Unidades Escolares e 
C.M.E.I.s. para que todo dia 08 de cada mês realizem alguma 
atividade para combater a “Dengue” na escola, devendo em 
seguida enviar relatório do ocorrido. 
*  As escolas que interessarem em conhecer o Memorial JK  com 
o objetivo de enriquecer seus projetos, agendar visitação com 
antecedência: pelo telef. 3902 1025. 
 
ATENÇÃO GESTORES! 
 Como já foi divulgado no 1º boletim de 2010, a Secretaria 
Municipal de Saúde oferece a todas unidades escolares o projeto 
“Samuzinho”, precisamos de (01) um aluno de cada escola para 
representá-los (de 7 a 10 anos). Haverá um encontro com a 
coordenadora deste Projeto para repasse de informações na 
Secretaria de Educação, 3º andar no auditório, dia 23/02/2010 as 
9h solicitamos que tragam o nome (completo) do aluno que irá 
representar sua escola. 
 
RECURSOS HUMANOS – Déficits 
Unidades escolares 
Atenção! Professor interessado em realizar dobra/substituição 
entrar em contato urgente com o Departamento de Recurso 
Humano urgente. 
Os funcionários readaptados com mais de um ano de prazo 
devem repassar por uma nova avaliação até o dia 26/02/2010. 
Informamos! A partir do dia 03/02/2010, estará toda quarta feira 
em atendimento interno. 
O Departamento de Recursos Humanos comunica que nos 
dias 08-09-10 e 11 de fevereiro estará atendendo somente a 
freqüência das Escolas. Pedimos a compreensão dos 
servidores, quanto aos atendimentos externos que teremos 
que suspender. 
 
GERÊNCIA ADMINISTRATIVA 
Senhores diretores favor, encaminhar com urgência para o 
departamento administrativo, um oficio para recolhimento do 
patrimônio  considerado sucata, relacionando o bem com o Nº 
de patrimônio. 
 
OUVIDORIA 
É fundamental que o líder monitore intensamente sua relação com os 
colaboradores em momentos de sucesso. Prof. Walter Mendonça. 
Prof. Walter Mendonça. 

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

Gerente de Eventos Educacionais                                                                
Mafra Cristiane Naves Ribeiro 

 


