
DIRETORIA de ENSINO
• Prezados Diretores, vocês estão recebendo os kits e também os uniformes, por favor, estejam abertas 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 solidárias em ajudar a resolver os problemas umas das 
outras.

Gerência Pedagógica
Unidades Escolares
Anos Iniciais 1º ao 5º ano.
Diretores, coordenadores pedagógicos e professores: as apostilas do Tema Meio Ambiente estarão disponíveis no próximo 
dia 28/05 (6ª feira). Trazer pen drive para salvar as mesmas.
Anos Finais.
Srs.  Diretores – Chegou a cada unidade escolar o material  para o desenvolvimento  do projeto:  Olimpíada de Língua 
Portuguesa, trata-se de mais um recurso didático para a produção de texto. Lembramos que ele só terá utilidade se bem 
trabalhado, tendo como alvo o sucesso do nosso aluno.
A Assessoria de Língua Portuguesa estará acompanhando o desenvolvimento das oficinas nele proposto e orientando as 
possíveis dúvidas – 3902 1014 Prof.ª Marisa – Segue anexo “O diário das Olimpíadas.”

Gerência de Projetos
Unidades Escolares
Convite:
1) -Toda Rede Municipal de Educação, no dia 26/05/2010 se manifestará com alguma atividade sobre o Projeto de Lei em 
nosso Município: “Dia Municipal de Prevenção ao Uso Indevido de Drogas”. Algumas unidades escolares participarão 
da 7ª Caminhada Antidrogas, no centro da cidade, que terá início às 8h. saindo do Ginásio Nilton de Faria. As escolas 
participantes serão: Anhanguera, Profº Ernst Heeger, Inácio Sardinha, Wady Cecílio, Gomes Santana, Profº Jesus Duarte, 
Realino e Deputado José de Assis (fanfarra), Sintam-se  todos  convidados a prestigiarem este evento.
2) - Concurso da Dengue -  Regulamento: 
Os trabalhos deverão ser manuscritos em folhas de papel almaço com pauta, somente as histórias em quadrinhos deverão 
ser em folhas sem pauta, a folha de papel almaço tem que estar aberta, deverão possuir cabeçalho, poderão ser ilustradas se 
desejarem, não  muito extensas (possuindo 02 laudas).
OBS: Cada escola encaminhará à Gerência de Projetos, apenas dois dos melhores trabalhos selecionados de cada categoria 
(Boletim nº 15 e 16), o trabalho tem que ser individual e o aluno deverá estar apto a apresentar em público. Os trabalhos 
deverão ser entregues até o dia 31/05.
3) - PROJETO “DIGA NÃO AO CRACK” - Concurso de redação – Regulamento: Se divide em 3 (três) categorias:
Categoria “A” – alunos dos 1º, 2º e 3º anos, as redações têm que possuir de 10 a 15 linhas, o tema será: “Xô drogas”!!!
Categoria “B” – alunos dos 4º, 5º e 6º anos, devem possuir de 20 a 35 linhas, tema: “Uma história que precisa ter fim”.
Categoria “C” – alunos dos 7º, 8º e 9º anos, devem possuir de 20 a 35 linhas, tema: “Quem tem cabeça passa longe”.
Obs.: Se não cumprirem esta exigência estarão desclassificadas. As mesmas deverão ser manuscritas em folhas de papel 
almaço com pauta. Para a escolha dos melhores textos os critérios deverão incluir a avaliação sobre: 1) A capacidade de 
organização do pensamento;  2) Originalidade e pertinência em relação ao tema. A escola encaminhará à Gerência de 
Projetos somente 2 (duas) redações de cada turma.
A premiação será a seguinte:
Categoria “A” – 1º lugar: Bicicleta;  2º lugar: MP4; 3º lugar: Aparelho de som.
Categoria “B” e “C” – 1º lugar: Notebook; 2º lugar: MP4; 3º lugar: Celular.
OBS: O professor de cada aluno vencedor também será homenageado.              
19/05/2010 – Divulgação do regulamento e início das inscrições.
07/06/2010 – Entrega das redações selecionadas para a Gerência de Projetos.
23/06/2010 – Entrega dos prêmios.
AVISO aos responsáveis pelos livros didáticos: ANOS FINAIS

1) Solicitamos que entrem no sítio  WWW.  .fnde.gov.br   – Livros  Didáticos – Guia PNLD 2011, tirem uma 
cópia e entreguem aos professores (por disciplina) para que possam ter conhecimento dos livros aprovados 
pelo MEC. Pedir que leiam as resenhas e já comecem a discutir qual está mais adequado em relação a  
proposta curricular da SEMECT.

2) O FNDE enviará para a escola, uma  carta amarela,  registrada, contendo  senha e login  para acesso ao 
Sistema de Registro da Escolha. Quem não receber até o dia 15/06/2010 avisar para Stela. Não é preciso 
enviar a cópia.

3) Favor não receber divulgadores em sua Unidade Escolar, entregando livros didáticos, peçam que deixem 
com o guarda da escola no portão.

4) Se houver mudança do responsável pelo livro didático, favor atualizar dados, pois somente quem estiver 
cadastrado no Sistema é que fará a escolha dos livros didáticos do ano de 2011. 

OUVIDORIA
Reflexão: Atingir um objetivo que você não tem é tão difícil como voltar de um lugar onde você nunca foi.
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