
FUMMDE – Informa:
Atenção Conselheiros membros do FUNDEB!
Próxima reunião dia 20/05/2010 às 14h na sede do FUNDEB.

GERÊNCIA de EVENTOS
Unidades Escolares
Aviso:  Senhores  Diretores  devido  ao  grande  número  de  escolas da  rede para  entregarmos  os 
uniformes e Kits escolares, pedimos a compreensão quanto ao trabalho realizado pelo pessoal que 
está separando os mesmos. 
* A demora na entrega é devido à necessidade de conferência dos itens e à logística da distribuição, 
não sendo necessária intervenção externa para a escola receber seu material.

• Informamos que a  Campanha do Agasalho este ano será lançada no  dia 19/05 às  9h da 
manhã no Centro Administrativo e às 19h no Brasil Park Shopping.

               A SEMECT será um dos pontos de arrecadação.
• A  Escola  de  Pais  do  Brasil convida  toda  a  comunidade  de  Anápolis,  para  o  XXIV 

Seminário Regional Pais e Filhos: Prevenir ou Remediar?
Dia: 21 de maio
Local: Auditório do Fórum de Anápolis
Horário: 19:30 horas.

• Atenção! O dia do Desafio vem ai! Vamos sair da ociosidade!
        Toda Unidade Escolar deverá fazer qualquer atividade física durante 15 minutos. Além 

das Unidades Escolares o SESC, promoverá atividades em gente sua sede o dia todo.
               Contamos com a colaboração de todos!

OUVIDORIA
Unidades Escolares
Senhores Diretores informamos que o Grupo de Estudos: Educação e Violência solicita sua sugestão 
(docentes da escola) para a elaboração de propostas de Políticas Públicas de prevenção e contenção da 
violência escolar.
Favor entrar em contato pelo e-mail: educacaoeviolencia@gmail.com – Edna, C.M.E.I. Paulo Freire.

Reflexão:
Se for algo que você deseja fazer, você começa a procurar meios de consegui-lo, se é algo que você 
não deseja fazer, você começa a procurar desculpas para não fazê-lo.
Prof. Walter Mendonça.

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