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Ofício nº 082/2010/DREA/CRED/CIRCULAR 
                      

                                      Araguaína, 26 de novembro de 2010. 
 A Sua Senhoria o (a) Senhor (a) 
DIRETOR (A) UNIDADE ESCOLAR 

 
Assunto: Comunicado aos Professores da Educação de Jovens e Adultos - EJA 
 
            Senhor (a) Diretor (a) 
 
1. Solicito de Vossa Senhoria que comunique aos professores que participaram da 
Formação Continuada da EJA, no período de 06 a 08 de outubro de 2010 que envie para o 
email: eja@seduc.to.gov.br, a atividade referente à carga horária de 16h complementar a carga 
horária total do curso. É importante ressaltar que somente os que entregarem a atividade é que 
receberão o certificado. A atividade é sobre o livro “Menino de Céceu”, e poderá ser entregue 
impreterivelmente até o dia 10 de dezembro de 2010, no endereço mencionado. 
2. Os participantes convocados para a Formação Continuada de outubro foram 
beneficiados com recurso financeiro. Porém, alguns professores não compareceram a 
Formação e sendo assim devem realizar a devolução do recurso recebido, urgentemente. A 
conta para a devolução do recurso é: agencia: 3615-3 conta corrente: 0080198-4. Ao realizar a 
devolução, se o sistema solicitar o numero de código, deve-se informar o numero do CPF do 
servidor. Lembre ao professor que não realizando a devolução, implicará em sanções cabíveis. 
3. Planejando o atendimento e a realização de um trabalho cada vez mais qualitativo para 
o publico da EJA no ano letivo de 2011, será entregue nos dias 29 e 30 de novembro, na DRE 
o material de apoio ao aluno: cadernos, lápis, canetas, etc. O quantitativo que cada unidade 
escolar receberá, foi baseado nos dados de 2010. Caso haja necessidades adicionais, a Unidade 
Escolar deverá informar a DRE que irá providenciar junto à Secretaria para atender a demanda. 
4. Lembro que as datas da entrega são dias 29 e 30 de novembro a partir das 12h. 
5. Em caso de dúvidas, tratar com Keli Cristiane e/ou Ranieri Leal, através dos telefones: 
3411-5002 e 3411-5029. 
6. Segue em anexo atividade complementar do MENINO CECEU, para os  
professores da Eja que participaram da Formação em Paraíso e que não receberam  
a apostila. 
 
            Atenciosamente, 

              
 
 
    

RANIERI RODRIGUES LEAL 

Coordenador Regional de Educação na Diversidade 


