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Ofício nº 058/2010/DREA/CED/CIRCULAR 
                      

                                      Araguaína, 09 de setembro de 2010. 
 A Sua Senhoria o (a) Senhor (a) 
DIRETOR (A) UNIDADE ESCOLAR 
 
 
Assunto: Reunião com Coordenador Pedagógico. 

 
                Senhor (a) Diretor (a) 
 
1. O Circuito Campeão ao longo desses anos tem demonstrado sua eficácia na tarefa 
de educar os alunos da I Fase do ensino Fundamental com habilidades e competências 
que os tornam preparados para as demais fases da escolarização básica. Isso é 
comprovado tanto pelos dados fornecidos pelo SARE, como os resultados obtidos pelo 
IDEB no último ano, que nos deixou muito orgulhosos e felizes de ver o trabalho de toda 
a equipe envolvida no processo atingindo os resultados esperados. 
2. Para continuarmos prezando pela excelência do ensino e dessa forma, continuar 
zelando pela aprendizagem dos alunos precisamos sempre estar vigilantes e atentos para 
que estejamos sempre seguindo as orientações do programa e buscando alternativas para 
solucionarmos as problemáticas e as dificuldades apresentadas durante o processo. 
3. Dessa forma, realizaremos na DRE, uma reunião com o Coordenador Pedagógico 
responsável pelo Programa Circuito Campeão desta unidade escolar para discutirmos 
sobre os resultados, ações de sucesso, dificuldades, e sobre a sistemática do programa.  
4. A reunião acontecerá no dia 17 de setembro de 2010, obedecendo ao seguinte 
cronograma: 
• 08h e 30min – Escolas situadas nos municípios jurisdicionados a esta Diretoria; 
• 14h e 30min – Escolas Estaduais da sede de Araguaína. A reunião acontecerá na 

DRE, na sala de reuniões no II piso. 
5. É imprescindível a presença do coordenador desta unidade escolar para que 
possamos gerenciar os resultados alcançados do mês de agosto elaborar um plano de 
trabalho para o III e IV bimestre. 
 
 
 

             Atenciosamente, 

 
 
 

RANIERI RODRIGUES LEAL 
Coordenador Regional de Educação na Diversidade 

            


