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Casa Brasil disponibiliza
aulas de karatê
O Núcleo Casa Brasil iniciou na
última segunda-feira, 14, aulas
gratuitas de karatê. Os interessados
em participar...

Projeto Casa Brasil garante
a inclusão de jovens e
adolescentes de Anápolis

Alunos finalistas do Prêmio
Técnico Empreendedor
apresentam projetos

Ciência e Tecnologia vai
implantar projeto premiado
pelo Sebrae

Anderson, João, Jonathan e Márcio.
Estes adolescentes fazem parte de
um grupo que participa das ações

O prefeito de Anápolis, Antônio
Gomide, recebeu na tarde desta
quarta-feira, 24, os alunos finalistas

O Reciclatec – Centro de
Recondicionamento de Computadores
– CRC é um dos três projetos
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CIÊNCIA,
INOVAÇÃO

TECNOLOGIA E

Secretário
O Projeto Escol@ em Rede tem como objetivo apresentar a necessidade da implantação de uma nova
tecnologia voltada para a informação, veiculação de notícias e aprendizado no contexto educacional. Para
tanto, se buscará elucidar a culminância de um processo de complementação, inerente da realidade
contemporânea, interligando as unidades escolares municipais bem como demais órgãos da Secretaria da
Educação por meio de blogs, ambiente disponível na web para trocas de novidades, projetos e
comunicações.
Público Alvo:

Diretoria de Desenvolvimento Científico e
Tecnológico
Gerência de Ciência e Tecnologia para o
Desenvolvimento Social
Gerência de Inovação e Difusão
Tecnológica

Escol@ em Rede
Você está
navegando
em uma versão antiga deste site, para acessar a versão atual clique aqui!
• Escolas públicas municipais
do Município
de Anápolis/GO.
• Professores, alunos, gestores, administrativo, pais e toda a comunidade.
Espaços Digitais
• Órgãos da Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia.
Expresso Digital
Conheçam os blogs já criados. Comentem!
• Escola Municipal Lions Anhanguera:
www.emlionsanhanguera.blogspot.com
• Escola Municipal Deputado José de Assis:
www.emdeputadojosedeassis.blogspot.com
• Escola Municipal Realino de Oliveira:
www.emescolarealino.blogspot.com
• Escola Municipal Manoel Gonçalves da Cruz:
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Revista Anápolis Digital
Recondicionamento de Computadores
SNCT 2010
Telecentros
Fale conosco
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www.emmanuelgdacruz.blogspot.com
• Escola Municipal Inácio Sardinha de Lisboa:
www.eminaciosardinhadelisboa.blogspot.com
• Escola Municipal Maria Aparecida Gebrim:
www.emgebrim.blogspot.com
• Escola Municipal Clovis Guerra:
www.emclovisguerra.blogspot.com
• Escola Municipal Prof. Esther de Campos Amaral:
www.emesthercamposamaral.blogspot.com
• Escola Municipal Dona Alexandrina:
www.emdonaalexandrina.blogspot.com
• Escola Municipal Maria Elizabeth Camelo Lisboa:
www.emmariaelizabeth2.blogspot.com/
• Escola Municipal Moacyr Romeu Costa:
www.emoacyrromeu.blogspot.com
• Escola Municipal Raimundo Paulo Hargreaves:
www.erphargreaves.blogspot.com
• Escola Municipal Jerônimo Vaz:
www.emjeronimovaz.blogspot.com

• Escola Municipal Wady Cecílio:
www.escolawadycecilio.blogspot.com

• Escola Municipal Comendador Miguel Pedreiro:
www.escolamiguelpedreiro.blogspot.com
• Biblioteca Municipal Zeca Batista:
www.zecabatista.blogspot.com
• Coordenação DCT:
www.coordenacaodct@blogspot.com

• Expresso Digital:
www.expressodigitalanapolis.blogspot.com

Compartilhe essa novidade...
Gosto

Tweetar
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Ola gostaria de saber quando estará disponível o link para acesso ao blog de tira dúvidas com
o professor de matemática que disseram que iria ficar disponível brevemente e até hoje nada.
Sou aluno da escola Maria Elizabeth e estou esperando muito, pois como foi informado esse
professor vai ser diferente do da gente e isso é bom pois ele deve ensinar as dúvidas que o
daqui não consegue. Abraços e até mais.
Responder
Atualizar lista de comentários
Feed RSS para comentários deste texto
ADICIONAR COMENTÁRIO

O espaço de comentários é para que você usufrua de seu direito de opinar, reclamar ou se for o caso,
elogiar o tema proposto na matéria acima. Mas caso você tenha alguma denúncia a fazer, este não é
o local adequado para fazê-la, pois existe o serviço de ouvidoria municipal, que é específico para
atender tais assuntos.
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Reservamos o direito de não publicar comentários que contenham palavrões ou que se utilizem deste
espaço para confrontar opiniões de outros. Caso você não concorde com algum comentário, procure
postar a sua própria opinião, mas sempre observando a boa convivência, e o respeito à diversidade de
idéias.
Também não serão publicados comentários que sejam escritos apenas em caixa alta (maiúsculas),
pois na linguagem da internet, isto se equivale a gritar.
>>>
Obs.: Os comentários não entram imediatamente após sua digitação, pois ficam aguardando passar
pela filtragem da moderação que tem a missão de garantir que as regras descritas acima sejam
respeitadas.
Nome (obrigatório)
e-mail (obrigatório)
Site

✔
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Prefeitura comemora Semana do Idoso
Missa de ação de graças abre a programação da Semana do Idoso
Prefeitura realiza ações de combate a exploração sexual e tráfico de mulheres e crianças em Anápolis
Prefeitura empossa membros do Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa com Deficiência de Anápolis
Prefeitura realiza reunião com beneficiários do Bolsa Família
Prefeitura abre inscrições de cursos do programa Qualificar
Prefeitura realiza encontro para discutir as ações do Prêmio ODM Brasil
Prefeitura divulga lista de selecionados para o Residencial Santo Expedito
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DO SITE
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Prefeitura divulga primeira lista de
contemplados do Minha Casa, Minha Vida
Ofertas de emprego SINE/ANÁPOLIS
Prefeitura divulga segunda listagem de
beneficiados pelo Minha Casa, Minha Vida
Prefeitura divulga terceira lista de
contemplados com o programa Minha
Casa, Minha Vida
Prefeitura comemora Dia Mundial de
Combate ao Trabalho Infantil

Entre em contato conosco para informar algum erro

Nome de Usuário

no site ou para sugerir melhorias.
Email: comunicacao@anapolis.go.gov.br

Senha

Lembrar-me
ESTATÍSTICAS
Membros : 12
Conteúdo : 1527
Links da Web : 6
Visualizações de Conteúdo : 14880409

Ações de meio ambiente nesta terça-feira
Prefeitura divulga lista de selecionados
para o Residencial Santo Expedito
Novas exposições na Galeria Antonio
Sibasolly e no Museu Histórico Loures

Website desenvolvido por Midiacom Tecnologia
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Entrar

Esqueceu sua senha?
Esqueceu seu nome de usuário?

VISITANTES

ONLINE

Nós temos 107 visitantes online

