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OFICIO/DREA/CRED/CIRCULAR Nº 101/2009 
 

Araguaína, 14 de agosto de 2009. 

A Sua Senhoria o(a) Senhor(a) 

DIRETOR(A) DE UNIDADE ESCOLAR 

 
Assunto: Projeto Reforço Escolar e Cursinho Pré-Vestibular 
 

Senhor (a) Diretor (a), 
 
1.  Em virtude da  necessidade de enviar as pastas com a documentação dos 

professores que ministram aulas no Projeto Reforço Escolar – Cursinho Pré-Vestibular à 

Associação de Servidores da Educação – ASSEED, solicito de Vossa Senhoria o envio a 

Diretoria Regional de Ensino de Araguaína (Sala da Coordenação do EF e Médio) as cópias dos 

comprovantes de pagamento (recibo) das aulas que estavam pendentes e que foram 

regularizadas a partir do repasse de 15 de junho de 2009, na conta da Associação de Apoio às 

Escolas. 

2.  Solicitamos que a planilha anexa seja preenchida pelas Unidades escolares que 

efetuaram os pagamentos. Caso ainda haja pagamentos pendentes, solicitamos também o envio 

das freqüências das aulas ministradas, haja vista não haver em nossa regional nenhuma 

freqüência pendente guardada. 

3.  Ressaltamos que os pagamentos constantes nas planilhas enviadas 

anteriormente foram efetuados e que nos casos em que o professor não identificou o depósito 

em sua conta corrente, é necessário entrar em contato com a Coordenadoria de Currículo desta 

Secretaria para confirmar a data do depósito. 

4.  Informamos que constam nos extratos da conta da ASSEED cheques devolvidos 

por erro na grafia dos valores. Assim, solicitamos que os gestores divulguem nas escolas que, se 

algum professor teve seu cheque devolvido, é necessário dar retorno para que seja efetuado o 

pagamento. 

5.  Esclarecemos que este documento é imprescindível para a finalização do 

processo de prestação  de contas, por isso deverá ser entregue na sala da Coordenação do Ensino 

Fundamental e Médio até o dia 19/08/2009. 

 

Atenciosamente, 

 

Elizangela Silva de Sousa Moura 

Coordenadora da Educação na Diversidade 


