
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
                 Anápolis, 29 de março a 12 de abril de 2010                               BOLETIM INFORMATIVO - Nº 10/2010      

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, 
CIÊNCIA e TECNOLOGIA 

 
GABINETE 
A Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia 
deseja a todos os funcionários uma Páscoa renovada em 
Cristo! 
 
DIRETORIA de ENSINO 
Gerência de Ensino – Anos Finais 
Unidades Escolares 
Atenção Coordenadores Pedagógicos: reunião pedagógica no 
Centro de Formação. 
Dia: 06/04/2010 
Horário: 07h30min às 11h30min. Anos Finais.  
13h30min às 17h30min. Anos Iniciais. 
Contamos com a participação de todos. 
 
DEPARTAMENTO de ESTATÍSTICA 
Unidades Escolares 
Atenção! Senhores Diretores: estaremos realizando uma 
capacitação para a operacionalização do SISTEMA PROJETO 
PRESENÇA/BOLSA FAMÍLIA. 
Dia: 07/04/2010 
Local: Centro de Formação 
Horário: anexo o cronograma 
Dias 01/04 a 29/04 o Sistema receberá os registros de freqüência 
relativa aos meses de fevereiro e março de 2010. 
Obs: Estamos agendando no departamento a utilização do 
laboratório de informática do Centro de Formação para a 
realização da freqüência do Projeto Presença a partir do dia 
12/04 a 16/04. O enceramento da coleta da freqüência será dia 
29/04. 
Atenção! Para facilitar as orientações levar o número do 
PIS/PASEP/NIS – SENHA INEP da Escola. 
Para acessar ao PROJETO PRESENÇA: 
HTTP://frequenciaescolar@.mec.gov.br/ 
 
CENTRO de FORMAÇÃO 
Unidades Escolares 
Os certificados dos cursos: Deficiência Física; Inclusão, EJA: 
Fazer Pedagógico e Aprimorar; Educação Significativa em 
Matemática e Introdução à Educação Digital, já estão a 
disponíveis no CEFOPE. 
A SEMECT por meio do CEFOPE irá selecionar professores 
que tiverem interesse em compor o Grupo de Estudos: 
Midiateca Arte na Escola. O Edital com todas as informações 
está disponível no Blog da SEMECT, no Centro de Formação e 
no e-mail de todas as unidades de ensino. Aos selecionados será 
assegurado carga horária de 5 (cinco) horas semanais para 
participarem do Grupo de Estudos. 
As inscrições para mais um curso de Informática Básica estarão 
abertas no dia 29/03/2010. 
Início das aulas: 12/04/2010. Carga horária: 60 horas – 
Público Alvo: Professores e funcionários Técnicos 
Administrativos da  SEMECT. 
* Data do próximo encontro do curso de Diretores: 
06/04/2010 - 8h. Centro de Formação 
 
ESCOLA VIVA 
Convite! 
Acontecerá no próximo dia 10 de abril a II Etapa do ZATOPEK, 
na Escola Municipal Jahyr Ribeiro Guimarães. 
 

DEPARTAMENTO de RECURSOS HUMANOS 
Unidades Escolares 
Senhores Diretores, devido ao grande número de dúvidas sobre 
a confecção de vários documentos entregues no RH, sentimos a 
necessidade de passar em treinamento os modelos corretos. Na 
oportunidade estaremos esclarecendo todas as dúvidas. Para isso 
iremos nos reunir no auditório da APAE no dia 05/04 (segunda 
feira) em dois grupos. O horário de cada escola se encontra no 
verso deste. Favor trazer Pen drive para a cópia dos documentos 
(modelo padrão). 
 
DEPARTAMENTO de INSPEÇÃO ESCOLAR 
Unidades Escolares  
Senhores Diretores e Coordenadores Gerais: solicitamos o 
encaminhamento as planilhas de matrículas atualizadas, 
impreterivelmente dias 19 e 20 de abril de 2010. O modelo se 
encontra no e-mail do curso de secretárias. 
 
GERÊNCIA de EVENTOS 
Atenção!  
Data do próximo Boletim Informativo: Dia 12 de abril.  
Senhores Diretores o Gabinete já está com seu telefone (ramal) 
funcionando: Mel: 3902 1509 – Rizia: 3902 1022. 
Comunicação: 3902 2530. 
Inspeção: 3902 2828.  
RH: 3902 1007 – 3902 1018.  
Gerência de Ensino: 3902 1020. 
Estágio Probatório: 3902 2534. 
E.J.A.: 3902 1383. 
Caso queiram a relação de todos os ramais novos e antigos,  
favor trazerem Pen-drive e copiarem com Fernanda 
(administrativo). 
 
GERÊNCIA de PROJETOS 
Unidades Escolares 

Responsáveis pelos livros didáticos: 
 “Verificar” alguns livros novos do 4º ano que estão 
desencadernando. Favor tomar providências, solicitar aos pais 
para encaderná-los ou a escola deverá pensar em outra solução, 
pois estes livros deverão ser conservados e utilizados durante 
três anos. 
Solicitamos que façam visitas nas escolas estaduais próximas 
de suas unidades  para verificar se seus livros perdidos ou de 
outras escolas municipais (entregues pelo correio) não foram 
para endereços errados, caso encontrar, recolher e comunicar 
para a gerencia de projetos. 
* Projeto “Festa junina / Colheita”: 
Conforme combinado, estamos comunicando que este projeto 
será realizado conforme os anos anteriores, em sua própria 
unidade escolar, porem respeitando a data estipulada no 
“calendário escolar”. 
* Projeto “Proerd”: 
As escolas que já estão em parceria com este projeto, 
solicitamos que nos enviem a relação dos alunos do 5º ano por 
turma, tendo idade e numeração (“P” – “M” – “G” infantil) até o 
dia 31/03/2010, pois os mesmos receberão camisetas do 
“Proerd”, entregar na gerencia de projetos. 
 
OUVIDORIA 
Reflexão: A confiança é a base de qualquer relação. E é sobre 
esse pilar que devemos construir o relacionamento com nossos 
colaboradores. Prof. Walter Mendonça.  
 
 

 


